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Sandspringere og Løbebiller 

Af de til Adephagernes underorden hørende fem 

danske familier er de tre — Haliplidae og Dytisci- 

dae (vandkalve) samt Gyrinidae (hvirvlere) — 

behandlede i Danmarks Fauna, Biller VIII. De to 

andre familier — Sandspringere (Cicindelidae) og 

Løbebiller (Carabidae) — behandles i dette bind. 

Oversigt over familierne”). 

1. Følehornene indleddede inden for kindbakkernes 

rod. Mundskjoldets sider udvidede foran føle- 

hornenes indledningssted (fig. 1,a) 1. Cicindélidae. 

2. Følehornene indleddede bag kindbakkernes rod. 

Mundskjoldets sider ikke udvidede foran føle- 

hornenenes indledningssted (fig. 1,b) 2. Caråbidae. 

Fig. 1. Hoved af Cicindela hybrida (a) og Carabus arvensis (b). 

K: kindbakkernes rod; F: følehornenes indledningssted ; 

M: mundskjold; O: overlæbe. 

1) En oversigt over alle fem Adephag-familier findes i Danmarks 

Fauna, Biller XIX, p. 51—54. 
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1. familie Cicindélidae. 

(Sandspringere). 

Følehornene som regel trådformede, 11-leddede, 

indleddede inden for kindbakkernes rod, 1.—4. led 

nøgne. Mundskjoldets sider udvidede foran følehor- 

nenes indledningssted (fig. 1,a). Metasternum foran 

baghofterne med en tværsøm. For- og mellemhofterne 

kugleformede. Baghofterne tværbrede. Benene lange 

og slanke løbeben, fødderne femleddede. Bagkroppen 

med 6 (3) eller 7 (9) frie bugled, de 3 første sammen- 

voksede, men med tydelige sømme. 

Hovedet stort, med hvælvede, fremspringende øjne. 

Kindbakkerne seglformet krummede, stærkt tilspid- 

sede, på indersiden med flere kraftige tænder. 

Pronotum med et tværindtryk bag forranden og 

foran roden. 

Vingedækkerne ikke forkortede. Flyvevingerne (hos 

de danske arter) veludviklede. 

De forreste hofteskåle bagtil lukkede. Forskinne- 

benene indvendig uden indskæring, begge endesporer 

anbragt ved spidsen. Forføddernes 1.—3. led hos & 

udvidede og på undersiden børsteklædte. 

Sandspringerne er udprægede rovdyr. De danske arter er 

solskinsdyr, der løber og flyver hurtigt og færdes på solåbne, 

oftest grusede eller sandede steder, såsom veje, heder, klitter 

og strandbredder. 

I Danmark findes kun en enkelt slægt med 4 arter. 

1; Grinde LL; 

Kæbens inderflig ved spidsen med en bevægelig klo. 

Pronotum med længdemidtfure, meget smallere end 

vingedækkerne. Vingedækkerne med fremtrædende 

skuldre, oftest med hvid tegning. 
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Arterne klækkes om eftersommeren og overvintrer både 

som larve og imago, se nærmere nedenfor p. 287. 

Oversigt over arterne. 

1. Overlæben sort, med en længdemidtkøl 1. silvåtica. 

kærre ben hvid, tiden Køl US DTT METER on 

2. Læbepalperne mørke, metalskinnende. Oversiden 

EO SEER 5 50 KT S/E ERR 2. campéstris. 

Læbepalpernes 1. og 2.led hvidgule. Oversiden 

pkt tere snørkt Bronzebruns 1 1 7; SES SRER å 

mk Fanden mellem øjnene nøgen... 3: hybrida. 

kanden mellem øjnene behåret... 7... … 4. maritima. 

1. C. silvåtica L. Oversiden bronzesort, undersiden med 

violet og grønligt metalskær. Læbepalperne mørkt bronze- 

grønne, lårene blåsorte. Vingedækkerne hvert med en ofte i 

midten afbrudt hvid skulderplet, et hvidt tværbånd bag mid- 

ten og en hvid sideplet noget foran spidsen. Vingedækkerne 

punkterede, indadtil med et antal store, runde gruber. Længde 

15—19 mm. 

Udbredt, men temmelig sjælden (J, Ø, B). F.eks.: Varde- 
og Silkeborgegnen, mellem Aarhus og Viborg, Ebeltoft, Hø- 
bjerg, Als odde ved Mariager fjord, Kås hede i Salling, mel- 
lem Nibe og Hvalpsund, Hansted-reservatet; Øster Hæsinge, 
Tromnæs, Hørsholm, Rørvig, Tisvilde, Hornbæk; mellem 
Arnager og Stampen, Hasle, Finnedalen, Allinge. På hede- 
bund og i åbne, sandede fyrreskove. Maj—juni, aug., sjældnere 
i juli. 

2. C. campéstris L. Oversiden metalgrøn, undersiden 

med kobberfarvet, grønt og blågrønt metalskær. Lårene kob- 

berfarvede. Vingedækkerne hvert langs sideranden med 5 

hvide pletter, den forreste på skulderen, den bageste på spid- 

sen, de 2 bageste undertiden forenede, samt yderligere med 

en hvid plet bag midten nær sømmen. Vingedækkerne kor- 

nede. Længde 12—16 mm. 

Oversidens grundfarve varierer og kan i sjældne tilfælde 

være blålig eller næsten sort. Også den hvide tegning varierer, 

idet nogle eller yderst sjældent alle pletter forsvinder. 
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Almindelig (J, Ø, B). Vor mest eurytope art, f. eks. på sand-, 
grus-, ler- og tørvebund, både i og uden for skove. Oftest i 
maj-juni. 

3. C. hybrida L. (fig. 2). Oversiden mørkt bronzebrun, 

undertiden med grønligt skær, nogle pletter på hovedet og 

Fig. 2. Cicindela hybrida 2...x 3. 

pronotums tværfurer som regel blågrønne eller blåviolette, 

undersiden med kobberfarvet og grønt eller blågrønt metal- 

skær. Lårene kobberfarvede. Vingedækkerne hvert med en 

hvid skulderplet, en hvid spidsplet og et hvidt, i midten 

vinkelbøjet tværbånd bag midten. Vingedækkerne kornede, 
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ofte også med mere eller mindre tydelig punktur. Længde 

12—16 mm. 

Øg: Penis langt tilspidset, spidsen nedadbøjet (fig. 3, a). 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). På solåben sand- og grus- 
bund, ofte nær sø- og strandbredder, og i klitter, Maj-juni 
(overvintrede eks.), aug.—sept. (nyklækkede eks.). 

marilima 

hybrida 

Fig. 3. Penis af Cicindela hybrida (a) og C. maritima (b). 

4. C. maritima Latr. Adskilt fra hybrida ved, at det mel- 

lem øjnene liggende parti af panden ikke er nøgent, men for- 

synet med spredte hvide hår, at bagfødderne er tydeligt — 

hos hybrida derimod næppe — kortere end bagskinnebenene, 

og at hannens parringsorgan er anderledes formet. Endvidere 

er vingedækkernes tværbånd oftest — men ikke altid — stær- 

kere vinkelbøjet og mere bagudtrukket. Længde 12—15 mm. 

Øg: Penis kort tilspidset, spidsen ikke tydeligt nedadbøjet. 

Endvidere er penis forholdsvis betydeligt mindre end hos 

hybrida (fig. 3, b). 

Sjælden (J, B). Sønderborg, Rømø ((?/,), Fanø (sept.), An- 
holt; Dueodde. Hos os udelukkende på sandbund nær strand- 
bredder, undertiden sammen med hybrida. 

2. familie Caråbidae. 

(Løbebiller). 

Følehornene som regel trådformede, 11-leddede, 

indleddede bag kindbakkernes rod, de 2, 3 eller 4 



8 

første led nøgne, d.v.s. uden den tætte, korte behå- 

ring, som de følgende led er beklædt med. Mund- 

skjoldets sider ikke udvidede foran følehornenes 

indledningssted (fig. 1,b). Metasternum foran bag- 

hofterne med en tværsøm. For- og mellemhofterne 

kugleformede, baghofterne tværbrede. Benene løbe- 

ben, fødderne femleddede. Bagkroppen med 6, und- 

tagelsesvis (Brachynini) med 7 eller 8 frie bugled, de 

3 første sammenvoksede, men med tydelige sømme. 

Panden på hver side, nær øjets inderrand med 1 

eller 2, sjældent med flere børstebærende punkter 

(supraorbitalpunkter). Kindbakkerne som regel kraf- 

tige, på ydersiden oftest med en bagtil bred, fremefter 

tilsmalnet fure, der undertiden er forsynet med et 

børstehår. 

Pronotum,. af. «meget "forskellig form. Scutelkom 

(undtagen hos Omophron) synligt, som regel gribende 

ind i vingedækkernes søm (undtagen hos Scaritini og 

Broscini, hvor scutellum er anbragt på en forlængelse 

af Mesothorax, der adskiller pronotum fra vinge- 

dækkerne). 

Hos nogle slægter (især Amara, Pterostichus og 

Chlaenius) er den til vingedækkernes tilslutning til 

bagkroppens sider tjenende, på vingedækkernes un- 

derside beliggende inderliste synlig fra siden bagtil 

langs vingedækkernes siderand bag epipleurerne, der 

afsluttes noget foran sømhjørnet (fig. 4). Denne 

karakter kan imidlertid være udpræget i forskellig 

grad hos de forskellige arter og er undertiden vanske- 

lig at iagttage, og dens benyttelse er ikke nødvendig 

til bestemmelsen af de danske løbebiller. 

Vingedækkerne er hos nogle slægtsgrupper (de 

såkaldte Truncatipennia) noget forkortede, så at de 

ikke dækker bagkroppen helt, og da bagtil mere 
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eller mindre afstudsede, men som regel ikke forkor- 

tede og bagtil indbugtede eller afrundede. Flyvevin- 

ger fuldt udviklede, rudimentære eller manglende. 

Fig. 4. Amara aulica. Venstre vingedækkespids. E: epipleur. 

I: inderliste. 

De forreste hofteskåle (fig. 5) bagtil enten åbne 

(1.—3. slægtsgruppe) eller lukkede (de øvrige slægts- 

grupper). Mellembrystets' epimerer enten nående ind 

til mellemhoftegruberne og dannende en del af disses 

IK 

SYervstichus wWebria 

Fig. 5. Forbrystet af Nebria brevicollis (a) og Pterostichus 

coerulescens (b). F: forhofteskålen; A: dens åbning bagtil. 

rand (1. underfamilie Carabinae, fig. 6, b) eller ikke 

nående helt ind til de nævnte gruber og derfor ikke 

dannende nogen del af deres rand (2. underfamilie 

Harpalinae,. fig. 6, a)J. Forskinnebenene (fig.7,.p..11) 

enten med lige inderside og begge endesporer anbragt 

ved spidsen eller på indersiden med en mere eller 

mindre dyb indskæring og da med den inderste 

endespore rykket tilbage til indskæringens rod. Hos 

Scaritini har forskinnebenenes spids udvendig en lang 

tornagtig forlængelse (fig. 7, d). Hos hannen er som 
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regel forfødderne (hyppigst de 3 eller 4 første led) 

undertiden også mellemfødderne udvidede og på 

undersiden børsteklædte. 

Løbebillerne har i bagkroppen nær spidsen nogle 

analkirtler, der udsondrer en sviende, stinkende væd- 

ske, som hos Carabus-arterne kan sprøjtes ud i bety- 

Fig. 6. Mellem- og bagbryst af Pterostichus (a) og Carabus (b). 

B: baghofte; Em 2 og 3: mellem- og bagbrystets epimer (hos Cara- 

bus er bagbrystets epimer ikke adskilt fra epistern); Es 2 og 3: 

mellem- og bagbrystets epistern; 1: 1. bugled. 

delig afstand, og som hos Brachynini (bombarderbil- 

lerne) fremkalder et lille knald og en blåhvid damp. 

Ved størrelsesangivelserne er der bortset fra ab- 

normt store eller små individer. 

Af løbebillerne er mange arter rovdyr, men adskillige 

arter er planteædere, og enkelte, såsom Zabrus tenebrioides 

(kornløbebillen), er endog undertiden optrådt som skadedyr. 

Løbebillernes levevis!) er ret forskellig. Nogle foretrækker 

høj, tør bund, andre moser og søbredder, nogle er skovdyr, 

andre træffes på åben bund. Nogle arter lever ved kildevæld 

1") Udførlige biologiske og økologiske oplysninger om arterne fin- 

des hos Sv. G. Larsson 1939 og Carl H. Lindroth bind I—II, 1945— 

1949, hvilke arbejder er citeret for hver enkelt art i Victor Hansen, 

Fortegnelse over Danmarks biller, 1964, se nærmere nedenfor i 

litteraturlisten. 
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i lerede havskrænter. På havstranden træffes ofte mange 

løbebiller, ikke blot sådanne arter, der egentlig hører hjemme 

der, men også undertiden arter, som under særlige forhold 

efter sværmning eller efter oversvømmelse havner på strand- 

bredden og søger ly under tang o. lign. 

Webria Blethisa Sterostichus Clivina 

a L "AA 

Fig. 7. Højre forskinneben. 

Nogle arter er dagdyr, andre aften- eller natdyr. Ofte 

kan man ketse løbebiller i urteagtig vegetation, især henad 

solnedgang, da de ligesom så mange andre biller ynder at gå 

fra jordbunden tilvejrs i vegetationen. Nogle arter træffes 

hyppigst på træer og buske, f. eks. Calosoma-arter og Dromius- 

arter, og de sidste træffes ofte overvintrende under bark. 

I opskyllet ved søer og moser vil sigtning ofte give godt ud- 

bytte, og mange af de der forekommende arter løber fremme 

på bredden i varmt solskinsvejr. Andre arter må tages under 

sten, ved planterødder eller i gamle træstubbe. Nogle arter 

er »tunnelgravende«, især Dyschirius, se nedenfor p. 61. 

Nogle løbebiller (f. eks. Calathus fuscipes, C. erratus, C. 

melanocephalus og Amara equestris) forplanter sig, efter at 
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være klækkede i sommerens løb, allerede samme efterår og 

overvintrer da som larve, idet dog også et større eller mindre 

antal imagines overvintrer (»efterårsforplantning«). Andre 

arter (f. eks. Harpalus smaragdinus, anxius og neglectus) har 

to populationer, af hvilke den ene har efterårsforplantning, 

medens den anden (som regel den største) først forplanter sig 

næste forår, efter at have overvintret som imago (»forårs- 

forplantning«); disse arter overvintrer undertiden som imago 

2, 3 eller endog — aldeles undtagelsesvis — 4 gange. Endelig 

er der arter (f. eks. Harpalus affinis og tardus) der aldeles 

overvejende har forårsforplantning. 

Da de fleste løbebiller har lange og ret stærke følehorn og 

ben, volder præparationen som regel ikke besvær. 

For visse arters vedkommende bør man udpræparere han- 

nens parringsorgan, hvilket som regel let lader sig gøre, især 

på friske eksemplarer. 

Bestemmelsen er kun for enkelte af slægterne forbundet 

med større vanskelighed. 

Af løbebiller er der hidtil fundet 308 arter: i Danmark. 

Nogle arter, som kan ventes fundet hos os, er medtaget, men 

opført uden nummer. 

Vore løbebiller falder naturligt i 24 slægtsgrupper, af hvilke 

de 7 første er samlet i 1. underfamilie Carabinae og de øvrige 

i 2. underfamilie Harpalinae. Nedenfor er der først givet en 

oversigt over underfamilierne og derefter for alle slægts- 

grupperne en oversigt, der i det væsentlige er bygget på 

systematisk vigtige, men til dels noget vanskeligt iagttagelige 

karakterer. Denne oversigt suppleres med en under hver 

slægtsgruppe givet oversigt over gruppens slægter. Endelig 

er der (p. 18) til rent praktisk brug ved bestemmelsen til 

slægt givet en samlet oversigt over alle slægterne, baseret på 

de lettest iagttagelige kendetegn. 

Oversigt over underfamilierne. 

1. Mellembrystets epimerer når ind til mellemhofte- 

gruberne og danner en del af disses rand (fig. 

> FØR + 4 FRRRERERE STORT SE SIOT: TENDER SIF RED Re 1,:Caråbinae(p:21): 
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Mellembrystets epimerer når ikke helt ind til mel- 

lemhoftegruberne og danner derfor ikke nogen 

del af disses rand (fig. 6, a); De forreste hofte- 

skåle bagtil lukkede. (fig. 5;;b)) ""Forskinne 

benene indvendig ved spidsen med en dyb ind- 

skæring, den ene endespore .rykket tilbage til 

indskæringens rod. (fig. 7, c) - . 2, Harpålinae (9171) 

Oversigt over slægtsgrupperne. 

De forreste hofteskåle bagtil åbne (fig. 5, a, p. 9). 

FE sr tølehornsled' nøgne 10, 42 CERA 2. 

Me forreste. hofteskåle bagtil lukkede (fig. 5; b).: 

Forskinnebenene indvendig ved spidsen med en 

lidet dyb indskæring, den ene endespore rykket 

tilbage til indskæringens rod (omtrent som fig. 

7,b). Hovedet mindst så bredt som pronotum. 

Danske arters længde 4—6,53 mm 

3. Notiophilini (p. 49). 

Forskinnebenene indvendig uden indskæring, 

begge endesporer anbragt ved spidsen (fig. 

HØ Flovedet. tydeligt - smallere: end prono- 

fim Danske arters længde 6,5—40 mms 0 så 

Vingedækkernes rod ikke randet. Danske arters 

kende 13—40-mm 0004 see 1, Carsbini:(p:27): 

Vingedækkernes rod randet. Danske arters længde 

ED HS sa rabies 2. Nebriini (p. 44). 

Vingedækkerne hvert med 14 eller 15 punktstri- 

ber. Scutellum usynligt. Kroppen kort og bred, 

næsten kredsrund (fig. 23) 4. Omophrånini (p. 54). 

Vingedækkene hvert i det højeste med 12 punkt- 

striber. Scutellum synligt. Kroppen mere lang- 

nag 

Er e  re FR GÅ ST ve tede o. 

Følehornenes 2.—6. led med lange, kraftige bør- 

BEES) 3 KER ab sldba 6. Loricérini.(p. 59). 

Følehornenes 2.—6. led uden lange, kraftige bør- 

13 RØD SSR ES ARDESERSE SE RENE REE TEE SEE IT SD 6. 

Forskinnebenenes spids udvendig med en lang 
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tornagtig forlængelse (fig. 7, d). Pronotum ad- 

skilt fra vingedækkerne ved en forlængelse af 

mesothorax, på hvilken scutellum er anbragt 

uden at gribe ind i vingedækkernes søm (fig. 27, 

p:65sog fig 2850. Ob. hak 7. Searitiniklp en) 

Forskinnebenenes spids udvendig uden tornagtig 

forlængelse, 5% 48 my Magraseet sner VE 

Fig. 8. Loricera. Venstre følehorn, 1.—6. led. 

7... Pronotum adskilt fra vingedækkerne ved en for- 

længelse af mesothorax, på hvilken scutellum 

er anbragt uden at gribe ind i vingedækkernes 

søm (fr 20. FIPTKS PLAN FIK 8. Bråscini (p. 71). 

Mesothorax uden sådan forlængelse"). Scutellum 

på sædvanlig måde gribende ind i vingedæk- 

KERNE SOE 75 35127 0 BAS ENDE fe My bø EEE AP AP ESEER 8. 

8. Vingedækkerne ikke forkortede, bagtil indbug- 

fede eller afrundede 2 Fog, BEN HAÆDESDE. 57014 9. 

Vingedækkerne mere eller mindre forkortede, så 

at de ikke dækker bagkroppen helt, bagtil mere 

eller mindre tydeligt afstudsede) 2. SELER øl, 

9. Forskinnebenene ved spidsen på indersiden med 

en lidet dyb indskæring (fig. 7, b). Mellembry- 

stets epimerer nående ind til mellemhoftegru- 

1") Hos Masoreus (p. 255) og Cymindis (p. 275) findes vel en for- 

længelse, men den er meget kort, og scutellums bageste del griber 

ind i vingedækkernes søm. 
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berne. Vingedækkerne med store gruber eller 

øjepunkter. Danske arters længde 6,5—13 mm 

5. Elåphrini (p. 55). 

Forskinnebenene på indersiden med en dyb ind- 

skæring (fig. 7, c). Mellembrystets epimerer ikke 

nående helt ind til mellemhoftegruberne (som 

ER 0 ON 0 ms arb saae sr does 10. 

ræ> 

”ønagaeus. Bembidium Aqonum 

Fig. 9. Højre kæbepalpe. 

Kæbepalpernes endeled økseformet, indleddet på 

den skråt udad afstudsede spids af næstsidste 

led (fig. 9, a). Kroppen med udstående behåring. 

Vingedækkerne røde, med sort korstegning 

12. Panagaeini (p. 123). 
Kæbepalpernes endeled indleddet på normal 

MAE næstsidste leds spids... 11. 

Kæbepalpernes endeled meget lille, meget kortere 

og smallere end det fortykkede næstsidste led 

(fig. 9, b). Følehornenes 1. og 2.led nøgne. 

Kindbakkernes yderfure fortil med et børste- 

hår. Længde 2—7,5 mm..... 9. Bembidfiini (p. 74). 

Kæbepalpernes endeled ikke eller ikke meget kor- 

tere og smallere end næstsidste led (jfr. fig. 9, c) 12. 

Kindbakkernes yderfure fortil med et børstehår 13. 

Kindbakkernes yderfure uden børstehår......... 14. 

Hovedets pandefurer bagtil bøjet udad, omfat- 

tende tindingerne. Vingedækkernes sømstribe 
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bagtil hageformet krummet: fremefter, "Kunst! 

følehornsled nøgent ..028..2: 10: Trøchini (pp 113). 

Hovedets pandefurer ikke bøjet udad bagtil. Vin- 

gedækkernes sømstribe normal. 1. og 2. føle- 

homnskednøgnen einer. 11. Posse) 

14. Panden på hver side inden for øjet med 2 børster 15. 

Panden på hver side inden for øjet kun med én 

[7:15] 1 > HRRESSREREREERS SENERE SE SSKRESERE TAN SEER PEER" AD EN or] 18. 

15. Kindbakkerne med dybt indbugtet eller afstum- 

pet spids (HE TO SES oskee 15. Licinini (DF 

Kimdbakkerne simpelt hk bidsede 55 ork DRÆN 16. 

Fig. 10. Badister bipustulatus. Kindbakkerne set fra oven. 

16. Læbepalpernes næstsidste led på indersiden med 

mere end 2 børster is ske sl 18. Amåtini pils 

Læbepalpernes næstsidste led på indersiden med 

mn 2 borte here sanne eee KRENLJER 2%: 

17. Vingedækkernes yderste længdestribe meget dyb, 

fortil løbende lige langs sidekanten, derefter 

fjernet længere fra denne. Længde 2,5—3 mm 

17. :Perigoninluvp. ds 

Vingedækkernes yderste længdestribe normal, i hele 

sin længde omtrent lige langt fjernet fra sidekan- 

ten. Længde 5—26 mm 16. Pterostichini (p. 139). 

18. Forskinnebenene foruden med de sædvanlige 2 

endesporer (af hvilke den ene er rykket tilbage 

til indskæringens rod) med en kortere endetorn!) 

ved spidsen inden for den ved spidsen anbragte 

endespore (fig. 11). Den danske art 14—16 mm 

lang.» sd Jets æres 19; Zåbrini (p207). 

7) Denne uleddede torn skjuler sig let bag endesporen og ses 

bedst fra neden. 
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Forskinnebenenes spids uden sådan ekstra ende- 

BEA s er SNERRE ES ri SIDER 19, 

19. Vingedækkernes 8. stribe fortsat bagtil helt hen 

21. 

til sømspidsen og langs bagranden indadtil 

begrænset af en køl. Pronotum bredest ved 

eller nær ved roden og her så bredt som vinge- 

dækkernes rod (fig. 45, p. 131). Den danske art 

Bi lang. ss JOR RG 14r0oding (9) 130). 

Fig. 11. Zabrus. Højre forskinnebensspids, set fra neden. 

E 1 og 2: yderste og inderste endespore. T: endetorn. 

Vingedækkernes 8. stribe ikke fortsat til sømspid- 

sen. Pronotum som regel ikke bredest ved 

NS 15 KR SEN SHEA ARSEN DERES 20. 

Vingedækkerne (hos vore arter) overalt tæt 

behårede og tæt punkterede. 1. bagfodsled 

meget længere end kloleddet. Længde 8,5— 

TAN SERENE DER SET 13. Ghlaenifini (p.:126). 

Vingedækkerne, bortset fra sider og spids, ikke 

tæt behårede og tæt punkterede, i modsat fald 

1. bagfodsled ikke længere end kloleddet 

20. Harpålini (p. 208). 

Skinnebenene på ydersiden tornklædte, med lange 

endesporer. Pronotum omtrent så bredt som 

Viligedækkerne … 6000000. 21. Masoréini (p. 254). 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller 2 
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Skinnebenene på ydersiden uden torne. Pronotum 

smallere end vingedækkerne 770. LO SRRER 22. 

Vingedækkernes spidsrand (hos den danske slægt) 

med en smal hudsøm. Panden på hver side 

inden for øjnene kun med én børste (den danske 

art med metalblå eller -blågrønne vingedæk- 

KOL) ANNE BE SER EERN 24. Brachynini (p. 278). 

Vingedækkernes spidsrand uden hudsøm. Panden 

på hver' side inden for øjnene med" 2 børster; 23 

Pronotum i det højeste lidt længere end bredt, 

siderne fuldstændigt randede.: 22... Lebiini (p. 258): 

Pronotum næsten cylindrisk, betydelig længere 

end bredt, siderne ufuldstændigt randede 

23. Odacånthini (p: 278). 

Oversigt over samtlige slægter. 

Scutellum usynligt. Kroppen næsten kredsrund, 

gul, på oversiden med metalgrøn tegning. Vin- 

gedækkerne med 15 punktstriber, uden scutel- 

larstribe (fig. 23, p. 55). Længde 5—6,53 mm 

Omophron (p. 54). 

Scutellum synligt. Kroppen mere langstrakt 12. 2. 

Pronotum adskilt fra vingedækkerne ved en for- 

længelse af mesothorax, på hvilken scutellum 

er anbragt uden at gribe ind i vingedækkernes 

søm (fig: 27-29, 0.65, 70-08 73 SELE DETEERR 3, 

Mesothorax uden sådan forlængelse"), scutellum på 

sædvanlig måde gribende ind i vingedækkernes 

BOR SETE DEERE ENE RET SR ONVN 6. 

Større, 177-323 mM BORE STS EN NEREN EN Brostus ip. 723). 

Mindre, 2-8 mr SYS, SR SEEREN NREN NREN: Å. 

Forskinnebenenes spids udvendig uden forlæn- 

gelse. Større, 6,5=8 MM EJ BELER Miscodera (p. 72). 

Forskinnebenenes spids udvendig med en lang, 

1) Hos Masoreus (p. 255) og Cymindis (p. 275) findes vel en for- 

længelse, men den er meget kort, og scutellums bageste del griber 

ind i vingedækkernes søm. 
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tørnagtig” forlængelse (fig:7, dj ps 11) ”"Mimdre, 

Pronotums sider ikke randéde helt tilbage til 

roden. Oversiden som regel med metalskær. 

kende 2-60 mm SUNDT Dyschirrts(p. 60). 

Pronotums sider randede helt til roden. Oversiden 

uden metalskær. Længde 5—6,2 mm.. Clivina (p. 69). 

Panden mellem øjnene: med 6 skarpe; omtrent 

parallelle længdefurer, adskilte ved fine længde- 

køle. Kroppen ret parallelsidet, hovedet mindst 

så bredt som pronotum (fig. 22, p. 53). Vinge- 

dækkernes 2. stribemellemrum mindst dobbelt 

så bredt som 3., spejlblankt. Oversiden metal- 

farvet. Længde 4—6,5 mm .... Notiophilus (p. 49). 

Pånden idet højestemed 4 længdefurer: 5.55. de 

2.—6. følehornsled med lange, kraftige, udstående 

ERE (2. Sp TAN SL. SAS EEG Loricera(p.-59). 

Følehornene uden lange, kraftige, udstående 

EU SI DS Så KONES DES ESRB 8. 

Forskinnebenene indvendig uden indskæring, 

begge endesporer anbragt ved spidsen (fig. 7 a, 

pm) 7.4, Tølehornsled. nøgne. JENSINE 9. 

Forskinnebenene indvendig med en dyb (undta- 

gelsesvis (Blethisa og Elaphrus) lidet dyb) ind- 

skæring, den ene endespore rykket tilbage til 

HUK tringens. rod (fig. 7, b.og-c,p511)7, 328795 14. 

Vingedækkernes rod ikke randet. Længde 14— 

40 mm, i modsat fald (Carabus nitens) vinge- 

dækkerne hvert med 3 kraftige længderibber. 

Ningedækkerne uden bleggul tegning. .....:. 10: 

Vingedækkernes rod fint randet. Længde ikke 

over 13 mm, i modsat fald (Nebria livida) vinge- 

dækkerne med bleggul tegning. Vingedækkerne 

Aden vophøjede længderibber. . ss ETTER 12, 

Hovedet snudeformet forlænget (fig. 18, p. 43). 

Vingedækkerne højt hvælvede med abnormt 

mfede sidedækker;: Sort. JFI03 ; Cychrus (p. 42). 

2% 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

27: 

18. 

20 

Hovedet ikke snudeformet forlænget. Vingedæk- 

kerne med: ret smalle sidedækker: sanne Ko ie 

Kindbakkerne på oversiden skråt rynkede. 3 føle- 

hornsled ca. 3 gange så langt som 2. Calosoma (p. 28). 

Kindbakkerne på oversiden glatte eller punkte- 

rede. 3. følehornsled i det højeste ca. dobbelt 

så anet somt 520 An Garabus: (p/ 32). 

Kindbakkerne udvendig med en bred, stærkt af- 

rundet udvidelse (fig. 19, p. 44). Længde 6,5— 

US I ADT DE] DESSERTER SN JER Leistus (p. 44). 

Kindbakkerne normale. Længde 9—16 mm....... TEN 

Vingedækkerne med scutellarstribe.... Nebria (p. 46). 

Vingedækkerne uden scutellarstribe Pelophila (p. 49). 

Kæbepalpernes endeled påfaldende lille, meget 

kortere og smallere end det fortykkede næst- 

sidste'led (fig. '9;b, p./15).- Længde 27,5 mm 15; 

Kæbepalpernes. sendeled.….ikke'”eller "ikke »meget 

kortere og smallere end næstsidste led (fig. 9, a 

OS LTR sorte As gran Farre ret les RRS 18. 

Vingedækkerne med nedliggende, pletvis tættere 

behånksuselvegs bov sets. Asaphidion (p. 75). 

Vingedækkerne nøgne sus lil delse ds DES 16. 

Vingedækkerne med scutellarstribe Bembidion (p. 76). 

Vingedækkerne uden scutellarstribe. Længde 2— 

Den ombøjede fremadrettede forlængelse af vin- 

gedækkernes sømstribe fjerner sig fremefter 

stærkt fra og divergerer derfor med den fordy- 

bede stribe (submarginalstriben) der findes bag- 

til, lige inden for randstriben..... Tachys (p;.112), 

Den ombøjede fremadrettede forlængelse af vinge- 

dækkernes sømstribe kun ganske kort adskilt fra 

og næsten parallel med submarginalstriben 

Tachyta (p. 112). 

Mindre, 2—3,7 mm. Kroppen sort, ofte med ganske 

svagt metalskær på oversiden. Følehornene 

sorte, benene sorte eller. brunes saae 59. 
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al. 

22. 

23. 

24. 

21 

Større, i modsat fald krop, følehorn eller ben 

ERE EL FAR FODE 2. BERN 00 5 DAR EEN SE (208 

Pronotum kun meget lidt smallere end vingedæk- 

kerne, omtrent en halv gang bredere end langt, 

siderne jævnt rundede, baghjørnerne afrundede, 

bagranden på hver side lidt indbuet, så at midt- 

partiet; er trukket lidt tilbage (fig. 92,.p. 256). 

Oversiden blankt sort eller brun med rødbrun 

vingedækkerod. Længde 4,5—5 mm Masoreus (p. 255). 

Pronotum betydeligt smallere end vingedækkerne, 

i modsat fald er pronotum anderledes formet 20. 

Vingedækkerne ikke forkortede, bagtil indbug- 

bilk eller. afrundede 66.42. Cs KER sa ERE VAR 

Vingedækkerne forkortede, så at de ikke dækker 

bagkroppen helt, bagtil mere eller mindre tyde- 

ligt.afstudsede (se f. éks, fig, 99, p. 271)... 20 95. 

Vingedækkerne overalt fint behårede og (hos 

Trechus discus dog kun yderst fint og utydeligt) 

ENE E DL s Sk ler Lr se ERE 22. 

Vingedækkerne i det højeste behårede på sider og 

ERE TEE ET 28. 

Vingedækkerne røde med sort korstegning (fig. 43, 

p. 125). Kroppen udstående behåret. Hovedet 

stærkt indsnøret bag øjnene... Panagaeus (p. 124). 

Vingedækkerne anderledes farvede...........….. 23, 

Hovedet rødgult, pronotum metalblåt eller -grønt, 

vingedækkerne brungule, bagtil med en stor 

RERKOrt Tællesplet 22.8. Diachromus (p. 240). 

OSerkiden anderledes farvet. 0 Fond nede 24. 

Vingedækkernes  ssømstribe bagtil hageformet 

krummet fremefter. Kun 1. følehornsled nøgent 

Brungul eller rødgul, vingedækkerne ofte med 

et mørkt parti bag midten. Længde 4—5,5 mm 

Trechus micros og didtus/(9.115). 

Vingedækkernes sømstribe bagtil ikke hagefor- 

met krummet fremefter. 1. og 2. eller 1.—3. føle- 

HEEL KNEE Ls SEES Kune Keene 25. 
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26. 

ÆT. 

28. 

29 

30. 

34 

32. 
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Vingedækkerne uden scutellarstribe. Længde 5,5— 

Ty MINS å 00 soen KER LER Dichirotrichasn (pA: 

Vingedækkerne med scutellarstribe. Længde 5,5— 

16 mm: 2 33809041. BREV Uni 83, ft be ts ASSR 26. 

1. bagfodsled meget længere end kloleddet. Fød- 

dernes overside nøgen 192 Chlaeniust(p.: 126). 

1. bagfodsled ikke længere end kloleddet. Fødder- 

hes overside beh ARE ESME SND) ANGER, HAVRE RDEE Fag 27: 

Tindingerne bag øjnene uden udstående hår. 

Hovedet ikke punkteret. Længde 9—16 mm 

Harpaltus: underslæegst Pseudopkonts (p 219) 

Tindingerne bag øjnene med spredte, fine, udstå- 

ende hår: Hovedet spunkteret;vi" modsat fald 

størrelsen kun 6—7 mm 

Harpalus underslægt Ophonus (p. 211). 

Større, 20—26 mm. Sort, oversiden temmelig mat. 

Vingedækkernes striber meget fine. 3. følehorns- 

led ca. så langt som 4.+—5.led.. Sphodrus (p. 142). 

Mindre, under 20 mm, i modsat fald vingedæk- 

kernes' striber kraftire tented, L04 jo se ene 29. 

Kløerne på indersiden tydeligt tandede (fig. 56, b, 

p: 140); Oversiden uden metakkær i SEE 30: 

Kløerne simple, i modsat fald (Pristonychus fig. 

56, a) vingedækkerne med mørkeblåt metalskær 32. 

Større, 15—20 mm. Pronotum bagud betydeligt 

tilsmalnet, baghjørnerne afrundede (fig. 62, p. 

140) 05. AGRE s IRELAND. Dolichus (p. 148). 

Mindre, 614 sanse eN ads 

Læbepalpernes endeled meget bredere og meget 

mere skråt afskåret end kæbepalpernes endeled 

(fig. 57, p. 141). Pronotum bagud betydeligt til- 

smalnet, baghjørnerne bredt afrundede. Længde 

8 mm. JUEL 0 Urne As Synuchus(p. 150). 

Læbepalpernes endeled omtrent af samme form 

som kæbepalpernes endeled...... Calathus (p. 144). 

Vingedækkerne hvert med 2 eller flere rækker 

store gruber eller øjepunkter. Forskinnebenene 



33. 

31. 

35. 

36. 

37. 
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indvendig med en lidet dyb indskæring (fig. 7,b, 

BEER L) Lænede 6,513 mm 2 ans DE AR 33. 

Vingedækkerne hvert i det højeste med en enkelt 

række gruber. Forskinnebenene indvendig med 

Str b- indskæring. (fig, 7, cx pA) slog, mere 34. 

Vingedækkerne med fine punktstriber og hvert 

med 2 rækker store dybe gruber. Pronotums 

Slkeande bredt afsat :53) 203.0045 Blethisa:(p:'56). 

Vingedækkerne uden punktstriber, men med ræk- 

ker af store øjepunkter. Pronotum med smalle 

HEE URE re. 2 Fo DE asken, Elaphrus (p. 56). 

Vingedækkernes Sssømstribe bagtil hageformet 

krummet fremefter. Kun 1. følehornsled nøgent. 

ae 3-6 SEN sg Trechus(ps1 134 

Vingedækkernes sømstribe bagtil ikke hagefor- 

met krummet fremefter. 1. og 2. eller 1.—3. føle- 

REE Høgni. ALB JE skar eee 35. 

Længde 2,5—3 mm. Af vingedækkernes striber er 

kun de 3 inderste (bagtil forkortede) tydelige. 

Brungul, hovedet sort, vingedækkerne foran 

spulsen meéd et mørkt parti... :. Perigona (pp 181): 

Større, over 3 mm, i modsat fald er vingedækker- 

nes stribedannelse ikke således reduceret og 

REED anderedes, 23 4 AF ledkte RS BEREEE ER 36. 

Længde 18—22 mm. Ret parallelsidet, pronotum 

bagud kun yderst svagt tilsmalnet, i det højeste 

ganske lidt smallere end vingedækkerne (fig. 70, 

SOE sd se ER ERE Abax (p. 179). 

Mindre, under 15 mm, i modsat fald kropsformen 

FK Fruen anderledes... 004 sn te sge Så GESTEN syg 

Kindbakkernemeget langtfremstående,1.følehorns- 

led ca. så langt som 2. +3. led (fig. 55, p. 140). 

Vingedækkerne uden scutellarstribe. Kroppen 

sort eller brunsort. Længde 6—7,5 mm Stomis (p. 180). 

Kindbakkerne normale. 1. følehornsled kortere 

end 2. + 3. led, i modsat fald (Badister, Licinus) 

Wingedækkerne: med scutellarstribez:«. 120.44 38. 



38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 
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Kløerne mod roden meget kort og fint tandede 

(fig. 56, a, p. 140). Længde 13—17 mm. Vinge- 

dækkerne med svagt mørkeblåt skær 

Pristohychiissup. 149), 

Kløerne simple 51 ds Es Aben bakgear 39. 

Forskinnebenene foruden med de sædvanlige 2 

endesporer (af hvilke den ene er rykket tilbage 

til indskæringens rod) med en kortere endetorn 

ved spidsen inden for den ved spidsen anbragte 

endespore (fig. 11, p. 17). Kroppen plump, højt 

hvælvet (fig. 76, ..9..208),… sort . eller "brunsort; 

Længde 14-10 mm. ERE Zabrus (p. 207). 

Forskinnebenene uden sådan ekstra endetorn.... 40. 

Kroppen temmelig parallelsidet, pronotum bre- 

dest ved eller nær ved roden og her ikke smal- 

lere end vingedækkernes. rod (fig.:45,.p131). 

Vingedækkernes 8. stribe fortsat helt hen til 

sømspidsen og langs bagranden indadtil be- 

grænset af en køl. Matsort, hoved og pronotum 

glatte. Længde 7-8, 5mmsss. suhaeee Oodes (p. 130). 

Kroppen anderledes bygget, i modsat fald farve 

og skulbtarsanderibdesissl sisters "gede sl 41. 

Kindbakkerne med dybt indbugtet eller afstum- 

pet spids (fig. 10, p. 16). 1. følehornsled betyde- 

ligt over dobbelt så langt som 2. led... 2.0 42. 

Kindbakkerne simpelt tilspidsede. 1. følehornsled 

i det højeste lidt over dobbelt så langt som 

Pronotum og vingedækkernes stribemellemrum 

latte 2 355 fekk uetiete BA DO Ro Badister (p. 132). 

Pronotum og vingedækkernes stribemellemrum 

tydeligt punkterede 35... motu Licinus(p. 138). 

Hovedet med to dybe, parallelle eller fremefter 

svagt konvergerende, udadtil velafgrænsede 

pandefurer. Længde 5,5—-10mm 2. svn 44. 

Hovedet ikke længdefuret eller med to udadtil 

kun vagt afgrænsede længdegruber........... 45. 
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46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 
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Yingedækkerne med metalskær ...0 Pogonus(p. 119): 

Vingedækkerne uden metalskær... Patrobus (p. 200). 

Panden på hver side inden for øjet kun med een 

børste. Pronotums baghjørner (undtagen hos 

Trichocellus) uden udstående børste. Kun 1. og 

2. følehornsled nøgne. Vingedækkernes 3. stribe- 

mellemrum oftest med et eller flere børste- 

BEER JESSE JO stene TER 46. 

Panden på hver side inden for øjet med to børster. 

Pronotums baghjørner med en udstående børste. 

i 082 eller. 1.—3. følehornsled. nøgne rs ER 52. 

Faerne behårede på oversiden, BSV DJS 47. 

RRkermne: nøgne på oversiden... FE? FPIISR PER 48. 

Længde 12—14 mm. Vingedækkerne med scutel- 

larstribe Harpalus underslægt Pardileus (p. 220). 

Længde 4—4,5 mm. Vingedækkerne uden scutel- 

1 x 15 FRNENR SE BREDERE Trichocellas (pp. -242): 

Pronotums bagrand randet (undertiden utyde- 

ligt lige foran  scutellum). Længde 4,8—15 

mm. Oversiden sort eller metalfarvet, uden 

lysere tegning, i modsat fald mindst 7,5 mm 

ENN ars va vvs 1 FDD PIETER AEG 49. 

Pronotums bagrand ikke randet (undertiden kort 

randet lige inden for baghjørnerne). Længde 

2,95—7 mm. Oversiden ikke ensfarvet sort, men 

helt eller delvis lysere tegnet, i modsat fald 

FEER lang sd. SSD ge ÅG 50. 

1. bagfodsled meget kortere end 2.+3. led 

Harpalus ssp 22: 

1. bagfodsled kun lidt kortere end 2. —3. led 

Anisodactylus (p. 238). 

1. og 2. eller 1.—3. bagfodsled langs ydersiden med 

en fin længdekøl, 1.led meget længere end 2. 

(fig. 89, p. 247). Længde 5,3—6,5 mm 

Stenolophus (p. 247). 

Bagfødderne simple. Længde 2,5—5,2 mm........ 3 

Følehornene gulbrune eller brunrøde med ikke 
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53. 

94. 

959. 

56. 
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eller kun svagt lysere rod. Pronotums bagrand 

kort randet lige inden for baghjørnerne 

Bradycellus:;(p] 

Følehornene sorte eller sortbrune med tydeligt 

lysere rod. Pronotums bagrand ikke tydeligt 

randet inden for baghjørnerne Acupalpus (p. 

Vingedækkernes 3. stribemellemrum (og 2. stribe) 

uden børstepunkt. Oversiden oftest med metal- 

skær. Pronotums sider oftest ikke tydeligt ind- 

bugtede bagtil og ofte bredest ved eller. nær 

ved TON Sas SUL EEERRRDREN ER Amara' (pp. 

Vingedækkernes 3. stribemellemrum (eller 2. stribe) 

med. ét eller flere børstehumkter, "5: Ek 

Længde 6—7 mm. Pronotums baghjørner fuld- 

stændigt afrundede. Oversiden brunlig, med 

bronzeagtigt metalskær. Benene rødgule 

Olisthopuss(p. 

Større, i modsat fald pronotums baghjørner ret- 

eller stumpvinklede eller oversidens farve ander- 

ledes eller henene mørkere, 5 "sst borte Bed 

Hagens midtertand simpel (fig. 58, b, p. 141). For- 

SkaNneDernene Slanke 3 ISSN Agonum (p. 

Hagens midtertand tvespidset (omtrent som fig. 

58, Cc, p. 141). Forskinnebenene kraftigere, stær- 

kere udvidede mod spidsen Pterostichus:(p. 

Pronøotum: ca 77, "Jængerevend! bredt) "Hovedtog 

pronotum metallisk blågrønne, vingedækkerne 

gulrøde med blåsort spidsplet Odacantha (p. 

Pronotum i det højeste lidt længere end bredt. 

Oversiden: anderledesifarvetiigt mk DYSE 

Vingedækkerne med en smal hudsøm langs bag- 

randen, metallisk blå eller blågrønne. Pronotum 

rigeligt så bredt som langt. Hoved og pronotum 

rustrøde. . KDE GNEYRS BOD RES Brachynus (p. 

Vingedækkerne uden hudsøm, anderledes farvede, 

i modsat fald pronotum meget bredere end 

DAS): 

250). 

182). 

53. 

150). 

54. 

151). 

165). 

DYSN 

56. 

279). 
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Sør fodled dybt. tvelappet. (fig. 93,.p:257): Prorno- 

tums og vingedækkernes grundfarve gul. Længde 

BEAT TE 0 000 de Sea er Demetrias (p.-272), 

mæ mudlled.idet. højeste svagt udrandet: 1203003; »8: 

58. Mindre, 2,5—3,7 mm. Sort, ofte med svagt metal- 

skær. Følehorn sorte, ben sorte eller brune.... 59. 

Større, i modsat fald vingedækkerne lystegnede og 

SEE og bens Fødliger i SEK I USA DER EDEN 60. 

539. Vingedækkernes bagrand skråt afstudset og lidt 

indbuet (fig. 94, a, p. 257). Øjnene meget store 

Metaåabletus” (p. 260). 

Vingedækkernes bagrand lige afstudset og ikke 

indbuet (fig. 94, b). Øjnene noget mindre 

Microlestes"(p;262). 

60. Pronotum meget bredere end langt, roden på hver 

side med et dybt, vinkelformet indsnit (fig. 95, 

ES SD FDR EN ET SÅ Lebra(p: 2558). 

Pronotums rod på hver side ofte lidt skråt afskå- 

Feer Ikke MÅDE I FN SST SOE NESS: 6 

RS førre, "7-11 mm. Hovedet ”kraftigt punkteret. 

Vingedækkerne (undtagen hos C. humeralis) 

Eee ss Be Eee eee ala Gymindis (p. 275). 

Mindre, 3,4—6,5 mm. Hovedet ikke kraftigt punk- 

teret… Vingedækkerne nøgne..... Dromius (p. 263). 

1. underfamilie Caråbinae. 

Mellembrystets epimerer når ind til mellemhofte- 

gruberne og danner en del af disses rand (fig. 6, b, p. 

10). De forreste hofteskåle enten åbne (1.—3. slægts- 

gruppe, fig. 5, a, p. 9) eller lukkede (4.—7. slægts- 

gruppe, fig. 5, b). 

1. slægtsgruppe Caråbini. 

Forskinnebenene indvendig uden indskæring, begge 

endesporer anbragt ved spidsen. Kindbakkernes yder- 
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fure uden børstehår. 1.—4. følehornsled nøgne. Vinge- 

dækkernes rod ikke randet. 

Til denne gruppe hører vore største løbebiller. 

Oversigt over slægterne. 

1. Hovedet snudeformet forlænget (fig. 18). Baghof- 

terne adskilt fra hinanden. Vingedækkerne med 

meget.….brede. sidedækker 4. oser 3--Gychrus lp 42k 

Hovedet ikke snudeformet forlænget. Baghofterne 

berørende hinanden. Vingedækkerne med ret 

smøelle sidedekker. ut, nn estate hal 

2. Kindbakkerne på oversiden skråt rynkede. Føle- 

hornenes 2. og 3.led sammentrykte, på over- 

siden mod roden skarpkantede 1. Caloséma (p. 28). 

Kindbakkerne på oversiden glatte eller punk- 

KERNE KE see VEG STER ERE RAN å. Cårabus (p, 33). 

[8 

1. Calosoma Weber. 

(Pupperøver). 

Hovedet ikke snudeformet forlænget. Kindbak- 

kerne på oversiden skråt rynkede. Følehornenes 2. led 

meget kort, 3. led meget langt, 2. og 3. led sammen- 

trykte og på oversiden skarpkantede mod roden. 

Vingedækkerne med ret smalle sidedækker. Baghof- 

terne berørende hinanden. 

Oversigt over arterne. 

1. Pronotums sider indbuede foran baghjørnet..... 2. 

Pronotums sider ikke indbuede bagtil.......... 3: 

2. Pronotums ophøjede siderand forsvinder foran 

baghjørnet. Mindre, 16—21 mm...... 1. inquisitor. 

Pronotums ophøjede siderand fortsat, omend 

svagt, lige til baghjørnet. Større, 24—30 mm 

2. sycophånta. 
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3. Vingedækkerne lange, over 1!/, gang så lange som 

brede og over dobbelt så lange, som pronotum 

er bredt, hvert med 3 rækker gyldne eller guld- 

grønne gruber på mørk bund.. 3. auropunctåtum. 

Vingedækkerne korte, ca. 1!/, gang så lange som 

brede og ikke nær dobbelt så lange, som prono- 

tum er bredt, hvert med 3 rækker, ofte utydelige 

gruber, der ikke afviger i farve fra grundfarven 

4. reticulåtum. 

1. C. inquisitor L. (fig. 12). Kroppen med mørkt metal- 

skær, der på oversiden oftest er mørkt bronzeagtigt med 

grønlige siderande på pronotum og vingedækkerne, sjældnere 

grønligt eller blåviolet. Følehorn og ben sorte. Pronotum 

omtrent dobbelt så bredt som langt, fortil noget, bagtil stær- 

kere tilsmalnet, med fortil-stærkt rundede, bagtil indbuede 

sider, tæt rynket-punkteret, bagtil på hver side med en 

grube. Vingedækkerne brede, bagtil noget udvidede, hvert 

med 16 tæt punkterede striber og med en gruberække i 4., 

8., og 12. mellemrum. Længde 16—21 mm. 

å&: Forføddernes 1.—4. led udvidede. Mellemskinnebenene 

svagt indadkrummede, på indersiden tæt behårede. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø). I lys løvskov, især 
egeskov. Imago træffes i maj-juni på træer og buske, især 
eg, hvor den jager sommerfuglelarver, bl. a. af Tortrix viri- 
dana L. larven på jordbunden. Overvintrer som imago i 
puppelejet i jorden. Talrigst i juni. 

2. C. sycophånta L. Metalblå eller -blåsort, vingedæk- 

kerne guldgrønne med mere eller mindre kraftigt rødgyldent 

skær. Ligner iøvrigt den foregående, men adskiller sig fra den 

ved de i oversigten nævnte kendemærker samt ved, at vinge- 

dækkerne er bredere og fladere og deres 4., 8. 12. stribe- 

mellemrum kun forsynede med en ret fin punktrække. 

Længde 24—30 mm. 

3: Forføddernes 1.—3. led udvidede. 

Sjælden og hos os oftest kun enkeltvis (J, Ø, B). Nybøl ved 
Åbenrå, Haderslev, Stursbøl plantage, Rye Sønderskov (2 eks. 
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29/, 1942); Vardberg ved. Odense, Vester Ulslev, «Nykøbing EF; 
Bøtø, Stubbekøbing, Møn, Herlufsholm, Ringsted, Roskilde, 

København (i Langebros Dampmølle "9%/,), Ordrup, Gribskov 
(på vejen mellem Hillerød og Fredensborg); Rønne, Arnager 
strand (1 stk. flyvende "8/, 1947), Snogebæk (1 stk. på stran- 

Fig. 12. Calosoma inguisitor 2. x 2/,. 

den juli 1938), Randkløven (2 døde stkr. på stranden 2?8/,-28/, 
1937). I løv- og nåleskove, hvor både imago og larve går op 
i træerne og jager sommerfuglelarver, f. eks. nonnen (Lyman- 
tria monacha L.) og ege-processionsspinderen (Thaumatopoea 
processionis L.). Overvintrer som imago i puppelejet i jorden, 
i Tyskland ofte fundet dybt i rodnettet af væltede træer og 
opgravede stubbe. Arten flyver vidt omkring, og de danske 
fund angår antageligt — ligesom de svenske — tilfældigt til- 
flyvende eksemplarer. Oftest i juni—juli. 



31 

3. C. auropunctåtum Hbst. (sericeum Fabr.). Meget 

mere langstrakt end vore andre arter. Sort, oversiden ret 

mat, ofte med mørkt brunligt. eller grønligt metalskær, 

vingedækkerne hvert med 3 rækker gyldne eller guldgrønne 

sruber 14., 8. og 12. stribemellemrum. Pronotum ca: 17/3 gång 

så bredt som langt, med stærkt rundede, fuldstændigt ran- 

dede sider, tæt og i midten noget rynket punkteret, bagtil på 

hver side med en grube. Vingedækkerne med fine striber, 

mellemrummene med fine buede tværlinier. Længde 22— 

30 mm. 

&: Forføddernes 1.—3. led stærkt, 4. svagt udvidet. Mellem- 

og bagskinnebenene stærkt (hos 2 svagt) indadkrummede og 

ved spidsen på indersiden tæt behårede. 

Sjælden, men undertiden i antal (J, Ø). Abkær mose, 
Haderslev, strandfællederne syd for Måde ved Esbjerg, 
Esbjerg vesterstrand, Fanø (under kornneg), Stadil fjord, 
Holmsland klit, Udby strand (ved Randers), Samsø; Hylle- 
krog (Sydlolland), Amager fælled (for mange år siden). For- 
trinsvis på strandfælleder. Både imago og larve jager larver 
af spindere og ugler; de går ikke op på planter. Imago kom- 
mer især frem henimod solnedgang. Talrigst i juni og aug. 
Overvintrer som imago. 

Goanropunctatum Hbst. betragtes af nogle som en 

selvstændig art, af andre som en underart af C. madérae 

Fabr. 

A…Careticulåtum Fabr. Sort, oversiden med grønligt, 

bronzeagtigt eller mørkt metalskær. Pronotum ca. dobbelt så 

bredt som langt, med stærkt rundede, fuldstændigt randede 

sitler fæl. mod siderne noget rynket punkteret, bagtil. på 

hver side med en grube. Vingedækkerne med fine, lidet regel- 

mæssige striber og groft tværrynkede mellemrum, 4., 8. og 

12. med en ofte utydelig gruberække. Længde 21—24 mm. 

Øg: Forføddernes 1.—3. led udvidede. Mellemskinnebenene 

meget svagt indadkrummede, på ydersiden tæt behårede. 

Meget sjælden, kun fundet i Sydjylland: Rends, Frøslev 
mark syd for Frøslev plantage (3 stkr. løbende fremme om 
morgenen kl. ca. 5, juni 1898; vistnok det sidste danske fund), 
Fårehus nord for Frøslev plantage, Løgumkloster, Over 
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Jerstal, nordvest for Kolding (på en sandmark, siddende i 
toppen af en tidsel), vest for Vejle. På tør sandbund, dels på 
åbne heder, dels i lys fyrreskov. Imago går kun undtagelsesvis, 
larven måske hyppigere, op på planter; de lever antagelig 
overvejende af sommerfuglelarver. Maj-sept., oftest i juni. 
Overvintrer som imago. 

i OPRIDUS KE. 

Hovedet ikke snudeformet forlænget. Kindbak- 

kerne på oversiden glatte eller fint punkterede. 

Vingedækkerne med ret smalle sidedækker. Baghof- 

terne berørende hinanden. 

Nogle arter løber fremme om dagen, f. eks. nitens 

og undertiden glabratus, medens andre først kommer 

frem efter mørkets frembrud; nogle af disse sidste, 

f. eks. violaceus søger undertiden til sukkerlokning. 

Vore arter overvintrer som imago, coriaceus, violaceus, 

hortensis og vistnok glabratus også som larve. 

Over denne slægt er der i 1927—1928 udkommet 

en stor monografi af Stephan Breuning, der ind- 

deler de enkelte arter i hovedracer (subspecies), disse 

igen i underracer (natio), disse atter i varieteter 

(morpha) og disse endelig i individuelle afvigelser 

(aberratio). Det kan betvivles, om den nyere tids 

stærke udspecificering med særskilt benævnelse af 

alle de forskellige afvigende former inden for de 

enkelte Carabus-arter altid har videnskabelig beretti- 

gelse, og om den ikke undertiden skyldes andre og 

uberettigede hensyn, såsom rent kommercielle inter- 

esser. Ofte er formerne kun vagt og dårligt afgræn- 

sede fra hinanden og forbundne ved overgange. For 

den, der kun beskæftiger sig med den danske fauna, 

er inddelingerne uden væsentlig interesse, og i det 

følgende er kun anført enkelte korte bemærkninger 

for nogle af arterne. 
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Oversigt over arterne. 

Overlæbens forrand i midten fremtrukket (fig. 13). 

Kroppen matsort. Vor største art, 34—40 mm 

1-cOoriacens 

Overlæbens forrand i midten indbuet (fig. 1, b, 

see fr es FR er Fe REDER HSA DE 

Vingedækkerne hvert med 3 eller 4 kraftige, op- 

kile læntgderibber 4. 2 SEE 5 dere she ble EG 3. 

Ninsedækkerne med anden skulptur 2.2 ..42322. Re 

iD 
Fig. 13. Carabus coriaceus. Overlæben. 

Vingedækkerne i ribbemellemrummene med store, 

ERE ssyldne: sr ber. SSR 6. 'elafthråtus, 

Vingedækkerne i ribbemellemrummene med anden 

Er 7 EØS ANES SER EN RR NNUD: Å. 

Vingedækkernes ribbemellemrum rynkede eller 

ERE OFA NSSS ANS CARRIE RESTER 5, 

Vingedækkernes ribbemellemrum med en kæde- 

fække af aflange, ophøjede korn. SELE SER 6 

Vingedækkernes ribbemellemrum kraftigt tvær- 

rynkede, forskinnebenenes udvendige spids tand- 

formet udtrukket. Mindre, 13—16 mm.... 5. nitens. 

Vingedækkernes ribbemellemrum meget fint ryn- 

kede eller svagt kornede. Forskinnebenenes ud- 

vendige spids simpel. Større, 20—27 mm ... auråtus. 

1. følehornsled som regel rødt. Pronotums baghjør- 

ner ret stærkt bagudtrukne (fig. 14,a) 8. cancellåtus. 

1. følehornsled sort. Pronotums baghjørner kun 

svagt bagudtrukne (fig. 14,b)....... Wweranuldtus. 

Vingedækkerne med fine, skarpe længdestriber, 

hvis mellemrum danner fine, skarpe, ophøjede 

længdelinier, samt hvert med 3 rækker store, 

By DE) mietalfarvede gruber NLP 2E 12. horteénsis. 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller 3 
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Vingedækkerne méd'anden Skil LD LUKKES 8. 

8. Pronotum ikke bredere end langt, når baghjør- 

nerne medregnes, disse ret spidse og ret stærkt 

bagudtrukne (fig. 14, c). Kæbepalpernes endeled 

på oversiden med en længdefure langs yderran- 

REN: SU DESSERT NE RD KE RR 4. 1ntricatus. 

Pronotum bredere end langt. Kæbepalpernes 

ride tden Tore på Vee 1. SIE SLÆDE 9. 

£ granulaltus 

Fig. 14. Carabus. Bageste del af pronotum. 

9. Vingedækkerne med tydeligt længdestribet skulp- 

tur, i modsat fald (nemoralis) hvert med 3 ræk- 

ker HVASS STURE SE len to sBRN Hæv ÅSE sort Fu 

Vingedækkerne med kornet skulptur, uden længde- 

striber; eller Srtberekker 45 akse sål hd 13; 

10. Vingedækkerne sorte, meget fint og tæt længde- 

stribede, hvert med 3 rækker fine, ofte utydelige 

gruber. Kæbepalpernes endeled længere end 

næstsidste, arr dere ali 11, convéxus. 

Vingedækkerne hvert med 3 rækker grove eller 

ret grove gruber. Kæbepalpernes endeled ikke 

længere end næstsidste led.........… sorncneketd iX 

11. Følehornenes 2.led over dobbelt så langt som 

bredt, vingedækkerne sorte, med metalfarvede 

FOGTÅRAE sa GE son. ASERAIN dl 3. problemåticus, 

Følehornenes 2. led højst dobbelt så langt som 

bredt. Vingedækkerne som regel metalfarvede 12. 
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12. Hovedet mellem øjnene groft rynket. Pronotums 

baghjørner ret stærkt bagudtrukne. Længde 

EG MENS 15800808 7 08 LØS TD AR 10. nemorålis. 

Fie:415:. Garabus:coriaceus 25x 145 

Hovedet mellem øjnene fint rynket-punkteret. 

Pronotums baghjørner svagere bagudtrukne. 

Made] FO-1S FINN SED FEER 9. arvénsis. 

13. Vingedækkerne meget højt hvælvede, kun lidt 

bredere end pronotum, yderst fint kornede, med 

3% 
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fedtagtig, svagt blålig glans, pronotums forrand 

i"midten ret stærkbindbuetiles fyn omtr es 

Vingedækkerne mindre højt hvælvede, oftest bety- 

deligt bredere end pronotum, mindre fint kor- 

nede, ret matte, sorte med metalfarvede rande. 

Pronotums forrand kun svagt indbuet 2. violåceus. 

1. C. (underslægt Procrustes Bon.) coriåceus L. (læder- 

løber) (fig. 15). Vor største løbebille. Sort, ret mat. Pronotum 

fint rynket eller rynketpunkteret, baghjørnerne kun kort 

bagudtrukne. Vingedækkerne groft rynketpunkterede, under- 

tiden hvert med 3 svagt antydede gruberækker. Længde 

34—40 mm. 

Udbredt og ikke ret sjælden (J, Ø, B). Hyppigst i skove, 
hos os især løvskove, under mos og i gamle stubbe på noget 
fugtig bund; kun ganske undtagelsesvis og vist tilfældigt på 
åben bund, således engang i antal på høstede rapsmarker. 
Talrigst for- og efterår. 

2. C. violåceus L. (fig. 16). Sort, vingedækkernes og som 

regel også pronotums siderande metallisk purpurfarvede, 

violette, blå eller grønne. Pronotum fint rynketpunkteret, 

baghjørnerne ret langt bagudtrukne. Vingedækkerne tæt og 

regelmæssigt kornede, kun sjældent med antydning af op- 

højede, kornede længdelinier. Længde 22—29 mm. 

Almindelig (J, Ø, B) i skove, både løv- og nåleskove, især 
på muldrig bund. Talrigst i juni-aug.; ofte om aftenen på 
sukkerlokning. 

De danske eksemplarer synes nærmest at tilhøre nominat- 
formen. 

3. C. problemåticus Hhbst. (catenulåtus Scop.). Sort, 

oversiden blåsort, pronotums og vingedækkernes siderande, 

ofte også hoved og pronotums skive blåviolette eller blå. 

Pronotum rynketpunkteret, siderne bagtil stærkt opadbøjede, 

baghjørnerne langt bagudtrukne og ret skarpt afsatte mod 

bagranden. Vingedækkerne hvert med 15 fine, ophøjede, i 

aflange korn mere eller mindre tydeligt opløste længdelinier, 

den 4., 8, og 12. hver med en række større gruber, liniemel- 
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lemrummene fint kornede eller kornetpunkterede. Længde 

22—25 mm. 

Hidtil kun fundet i Jylland, hvor den mange steder er ret 
almindelig især på tør, sandet bund, både i og uden for skove, 

Eg: 16: Carabus violaceus 2 KEE 

men nogle steder, særlig vistnok mod øst, er den sjældnere. 
Talrigst i maj—juli. 
De danske eksemplarer hører til formen scandinåvicus 

Born. 

A.C. intricåtus L. Fladere, mere langstrakt og med læn- 

gere følehorn og ben end nogen af vore andre arter. Oversiden 

blåsort, pronotums og vingedækkernes rande blå eller blå- 

violette. Hovedet langt og smalt. Pronotum rynket eller ryn- 
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ketpunkteret, midtfuren kraftig, bagranden rundet i eet med 

baghjørnernes inderside (fig. 14, c). Vingedækkerne groft ryn- 

kede, hvert med 3 mere eller mindre tydeligt fremtrædende 

længderækker af grove aflange korn, mellem hver af disse 

rækker danner rynkerne 3 mere eller mindre tydelige og 

uregelmæssige ophøjede længderækker af ofte sammenfly- 

dende korn. Længde 27—35 mm. 

Sjælden (J, Ø, B). Sønderjylland, Vejle Nørreskov, Grejs- 
dalen, Rye-Silkeborgegnen (bl. a. Gedsø og Rudstrup skove, 
Silkeborg Sønderskov ved Slåensø), Hald skov; Fyn; Almin- 
dingen, Bokul, Nexø, Rø, Klintelykke skov ved Sandkås, 
Hammeren. I skove, især løvskove; træffes om vinteren især 

under tykke mospuder på træstubbe og større sten; i Tysk- 
land ofte fundet overvintrende dybt i rodnettet af væltede 
træer. Talrigst i okt. Nyklækkede eks. i aug. 

5. C. nitens L. (guldløber). Adskilt fra alle vore andre 

arter ved, at forskinnebenenes spids udvendig er tandformet 

udtrukket, og at de ret korte følehorns 5. led ved roden er 

nøgent, og iøvrigt let kendelig ved farven og vingedækkernes 

skulptur. Sort, vingedækkerne smukt metalgrønne, sjældent 

rødgyldne, deres siderande samt hoved og pronotum oftest 

rødgyldne. Pronotum med kun kort bagudtrukne baghjørner, 

rynketpunkteret. Vingedækkerne med ophøjet sømribbe og 

iøvrigt hvert med 3 kraftige, ophøjede, blankt sorte, under- 

tiden hist og her afbrudte længderibber, mellemrummene 

tværrynkede. Længde 13—16 mm. 

Udbredt, men temmelig sjælden (J, Ø, B). Dels på åben, 
især lyngklædt bund, dels på mosebund, især i tørvemoser. 
Hyppigst om forsommeren, kun sjældent i aug.—sept. 

[C. auråtus L. Oversiden guldgrøn, følehornene sorte, de 

4 første led og benene (undtagen fødderne) brunrøde, vinge- 

dækkernes siderand rødgylden. Pronotums baghjørner bag- 

udtrukne. Vingedækkerne med ophøjet sømribbe og iøvrigt 

hvert med 3 kraftige, ophøjede ribber. Længde 20—27 mm. 

I nyere tid (1934—1936) er resterne af et eks. fundet i 
Sanddalen syd for Hørsholm. Dette fund såvel som et fund 
af 2 eks. i sept. 1897 på en åben plads i Kobbermølleskoven 
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tæt ved vor sydgrænse, er antageligt af tilfældig karakter, 
og arten kan ikke antages for tiden at høre til vor fauna. 
Den er imidlertid fundet i Hamburgegnen og i nyere tid flere 
steder i Holsten. Den foretrækker åben, leret, gerne kultur- 
præget bund.] 

6. C. clathråtus L. Sort, oversiden med mørkt bronze- 

agtigt, undertiden grønligt metalskær, vingedækkernes gru- 

ber som regel kobberfarvede. Pronotum punkteret eller ryn- 

ketpunkteret, baghjørnerne kun kort bagudtrukne, oftest til- 

lige lidt udadtrukne. Vingedækkerne hvert med 3 kraftige, 

ophøjede længderibber — ofte er endnu en 4., yderste, antydet 

— og i mellemrummene med 3 rækker store, dybe gruber, der 

er indbyrdes forbundne ved mere eller mindre tydelige længde- 

korn. Længde 22—27 mm. 

Udbredt (J, Ø). Vor mest hygrophile art. I moseegne og på 
fugtige strandfælleder, ret alm. i Jylland, mindre hyppig på 
øerne. Talrigst i maj. 

De danske eksemplarer hører til formen jånsoni Kr., 
der er noget mindre og på vingedækkerne stærkere hvæl- 
vede end nominatformen. 

Fræeranulåtus TS "Sort, rene undertiden røde med 

sort spids, oversiden med mørkt bronzefarvet, undertiden 

grønligt metalskær. Hoved og pronotum tæt rynketpunkte- 

rede. Pronotum ikke eller kun svagt tilsmalnet bagud, på hver 

side med en ret kraftig rodgrube. Vingedækkerne ikke ret 

stærkt hvælvede, bredest bag midten, hvert med 3 kæderæk- 

ker af aflange korn og imellem disse 3 ophøjede længderibber, 

af hvilke den inderste er svagest og bagtil forsvindende. 

Længde 14—21 mm. 

Meget almindelig (J, Ø, B). På fugtig, gerne leret, humus- 
blandet bund, både i og uden for skove. Talrigst april-maj. 
Den lysbenede form er meget sjælden på øerne, men ret al- 
mindelig i Jylland. 

Arten er i modsætning til de fleste øvrige danske arter 
undertiden vinget. 

8. C. cancellåtus Illig. (fig. 17). Denne art står den fore- 

gående nær, men adskiller sig fra den ved de i oversigten 
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nævnte kendemærker samt ved, at oversidens metalskær som 

regel er meget kraftigere, kobberfarvet eller grønligt, at pro- 

notum bagtil er mere tilsmalnet og dets rodgruber meget 

REE — SER ON 

Ce 
RE 

Fig. 17. Carabus cancellatus g. x 2!/,. 

svage, at vingedækkerne er højere hvælvede og bredest om- 

kring midten, og at størrelsen er betydeligere. Længde 20— 

26 mm. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). På forskelligartet, åben, 
gerne leret eller sandet bund. Den lysbenede form, der også 
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forekommer hos denne art, er meget sjælden på øerne, men 
hyppig i Jylland, især i sandegnene. Talrigst i maj-juni. 

De danske eksemplarer synes nærmest at tilhøre nominat- 
formen. 

9. C. arvénsis Hbst. Sort, oversiden med kobberfarvet, 

undertiden grønligt, violet eller næsten sort metalskær. Pro- 

notum tæt rynketpunkteret. Vingedækkerne ikke ret stærkt 

hvælvede, hvert med ca. 16 fine punktstriber, 4., 8. og 12. 

stribe med en række større gruber, forbundne ved aflange, ofte 

noget uregelmæssige korn. Længde 16—18 mm. 

Udbredt (J, Ø, B); ret hyppig mange steder i Jyllands 
magre egne, sjælden på øerne (fundet bl. a. ved Sorø og 
Tisvilde). På hede- og sandbund både i og uden for skove. 
Talrigst i maj. 

Store eksemplarer med bredt pronotum benævnes germ å- 
nlde Leng. 

10. C. nemorålis Muller. Meget bredere og plumpere end 

den foregående. Sort, pronotums sider i reglen purpurfarvede 

eller violette, vingedækkerne med brunligt, grønligt, violet 

eller næsten sort metalskær. Pronotum rynketpunkteret. Vin- 

gedækkerne fint længderynkede, hvert med 3 rækker større 

gruber. Længde 20—26 mm. 

Meget almindelig (J, Ø, B). Både på åben og skovklædt 
bund. Vor mest eurytope art. Talrigst i april-maj og aug. 

um eonveæxus Fabr. Sort, oversiden med ret svagt, 

noget fedtagtigt, især mod vyderrandene ofte blåligt skær. 

Hovedet fint rynketpunkteret. Pronotum ret fint rynketpunk- 

teret, baghjørnerne ret stærkt bagudtrukne. Vingedækkerne 

forholdsvis korte, hvert med ca. 30 fine længdestriber, 7., 14. 

og 21. mellemrum med en række fine, ofte utydelige gruber. 

Længde 15—19 mm. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø). På åben eller noget 
skygget, sandet eller gruset, gerne humusblandet bund. 
Talrigst om foråret og i aug. 

12. Cshorténsis L. Sort, oversiden bronzesort, «prono- 

tums og vingedækkernes rande oftest med grønligt, purpur- 
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farvet eller violet metalskær. Hoved og pronotum rynket- 

punkterede, pronotums baghjørner stærkt bagudtrukne. 

Vingedækkerne langstrakte, hvert med ca. 26 fine, skarpe 

længdestriber og fine, ophøjede mellemrum, samt hvert med 

3 rækker store, noget hjerteformede, oftest kobberskinnende 

gruber. Længde 23—28 mm. 

Meget almindelig (J, Ø, B). I skove. Talrigst i aug.-—sept. ; 
ofte om aftenen på sukkerlokning. 

13. C. glabråtus- Payk. "Sort, oversiden «med fedtagtig; 

svag — mod randene oftest stærkere — blålig glans. Arten lig- 

ner iøvrigt violaceus, men adskilles let fra den ved de i over- 

sigten angivne kendetegn samt ved, at læbepalpernes næst- 

sidste led på indersiden kun har 2 børster, medens det hos 

violaceus har flere, i 2 rækker stillede børster. Længde 22— 

29 mm. 

Udbredt, men sjælden (J, Ø). Især i skove. Maj-aug. 
Undertiden løbende fremme på skovveje om dagen. 

3… Cichrus Fabr, 

Hovedet snudeformet forlænget. Vingedækkerne 

højthvælvede, med meget brede sidedækker. Bag- 

hofterne adskilt fra hinanden. 

Hannen har ikke udvidede forfødder, men kendes 

fra hunnen ved, at palpernes endeled er stærkere ud- 

videt. 

Arterne kan ved at gnide bagkroppens sider mod 

vingedækkerne frembringe en knirkende lyd. 

Slægten bør måske udskilles fra gruppen. 

1. C. caraboides L. (rostråtus Fabr.) (fig. 18). Sort, 

oversiden ret mat. Hovedet fint rynketpunkteret. Pronotum 

ca. så langt som bredt, rynketpunkteret, siderne kun ret svagt 

rundede, i midten mere eller mindre tydeligt stumpvinklet 

udstående, bagtil med et dybt tværindtryk, baghjørnerne ret 

stærkt opadbøjede. Vingedækkerne højt hvælvede, tæt og ret 
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groft kornede, ofte hvert med 2 eller 3 antydede længdelinier. 

Længde 16—19 mm. 

Almindelig (J, Ø, B). I skove, navnlig løvskove, især under 
mos og bark af gamle stubbe på mørk bund. Marts—dec., 
sjældnest i juli. Lever overvejende af snegle. Overvintrer både 
som imago og larve. 

É 
Fig. 18. Cychrus caraboides, forma rostratus $. x 2. 

Foruden den ovenfor beskrevne form (rostråtus L.) findes 

hos os en anden form af arten (caraboides L.), der udmær- 

ker sig ved, at oversiden er blankere, pronotum bredere, med 

stærkere og mere jævnt rundede sider, svagere tværindtryk 

samt mere afrundede og svagere opadbøjede baghjørner og 

endelig ved, at vingedækkerne er endnu stærkere hvælvede, 

kortere og bredere, stærkere rundede på siderne, fortil mod 

de stærkere rundede skuldre mindre tilsmalnede og finere og 

mere udvisket kornede. De nævnte karakterer er dog vari- 
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erende og undertiden udflydende, så at de to former kan være 

vanskelige at adskille. Formen caraboides er fortrinsvis fundet 

i Silkeborgegnen, hvor den måske er den dominerende, men 

er dog også kendt fra Nordsjælland (Hørsholm). 

2. slægtsgruppe Nebriini. 

Forskinnebenene indvendig uden indskæring, begge 

endesporer anbragt ved spidsen. Kindbakkernes yder- 

fure fortil med et børstehår. 1.—4. følehornsled nøgne. 

Vingedækkernes rod fint randet. 

Oversigt over slægterne. 

1. Kindbakkerne udvendig med en bred, stærkt af- 

rundet udvidelse (fig. 19). Længde 6,5—9,5 mm 

1…Leistus (p: 44); 

Kindbakkerne normale. Længde 9-16 mm....... vs 

Fig. 19. Hoved af Leistus rufescens. 

2. Vingedækkerne med scutellarstribe 2. Nébria (p. 46). 

Vingedækkerne uden scutellarstribe Pelébphila (p. 49). 

1. Leistus Froel. 

Kindbakkerne udvendig med en bred, stærkt af- 

rundet udvidelse (fig. 19). Pronotum bredt hjertefor- 

met, med fin længdemidtfure, for- og bagtil med et 

punkteret tværindtryk, siderne meget stærkt rundede. 
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Vingedækkerne hvert med 9 kraftige punktstriber og 

scutellarstribe. 

Hos hannen er forføddernes 1.—3. led udvidede. 

Arterne findes talrigst i juni—sept.; de overvintrer 

næsten udelukkende som larve. 

Oversigt over arterne. 

1. Oversidens grundfarve brunsort. Pronotums side- 

rande bredt afsat og stærkt opadbøjede. Større, 

2 mv DES LT Nr FORRRRRERRS DERE NOR Kr aa ØRE 1mfomarsind tis 

Oversidens grundfarve brungul. Pronotums sider 

ganske smalt randede. Mindre, 6,5—8 mm...... 2. 

kla yedet brungult eller bront2) .…. 2 ferrusinens 

BEER KM SOFE, 7850 ;… 3;ERR ERE sogne, REE Inrutescens, 

NENratfomarginåtus Duft. Oversiden brunsort; pro- 

notums og vingedækkernes sider samt følehorn og ben rust- 

røde. Pronotum omtrent dobbelt så bredt som langt, med 

yderst stærkt rundede sider og retvinklede baghjørner. Vinge- 

dækkerne fremefter kun lidt tilsmalnede, med kraftige punkt- 

striber. Længde 8,5—9,5 mm. 

Udbredt, men ikke helt almindelig (J, Ø, B). I skove, især 
bøgeskove, på halvskygget, ret fugtig bund, under løv og 
mos. 

ARE Terrugineus L. (fig. 20). Lysere eller. mørkere brun- 

gul, følehorn og ben rødgule. Pronotum over halvanden gang 

så bredt som langt, med meget stærkt rundede sider og ret- 

vinklede baghjørner. Vingedækkerne fremefter noget tilsmal- 

nede, med kraftige punktstriber. Længde 6,5—8 mm. 

Udbredt, men ikke helt almindelig (J, Ø, B). Både i og 
uden for skove, og ikke så fugtigheds- og skyggekrævende som 
de to andre arter. Foretrækker sand- eller grusbund. Under 
løv, sten 0. lign. og ved planterødder. 

3. E. ruféscens Fabr. Ligner den foregående stærkt, men 

adskiller sig fra den ved, at hovedet — bortset fra munddelene 
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— og som regel også vingedækkernes spids er sorte, og at 

pronotums baghjørner er stumpvinklede. Længde 6,5—8 mm. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). På fugtig, skygget 
bund i skove, især løvskove, under løv og mos. 

Fig. 20. Leistus ferrugineus gg. x 6. 

2. Nébria Latr. 

Kindbakkerne normale. Pronotum hjerteformet, 

med oftest tydelig længdemidtfure, for- og bagtil med 

et punkteret tværindtryk, siderne stærkt rundede. 
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Vingedækkerne hvert med 9 punktstriber og scutel- 

larstribe. Bagføddernes 1. led længere end kloleddet. 

Hos hannen er forføddernes 1.—3. led udvidede. 

Oversigt over arterne. 

1. Pronotum gult med mørk for- og bagrand. Vinge- 

dækkerne med gule rande. Større, 14—16 mm 1. livida. 

Pronotum sort. Vingedækkerne helt sorte. Mindre, 

RT RR, FRRRENRRREEEESREE ARSEN RE TE ås 

2. Bagfødderne på oversiden med spredte, fine hår 

2. brevicdllis. 

Bagfødderne på oversiden nøgne.......... 3. salina. 

1: "N. lfvida L. Sort, hovedet med 2 røde pandepletter, 

pronotum, undtagen for- og bagranden, og vingedækkernes 

sider og bageste fjerdedel samt følehorn og ben bleggule. 

Pronotum meget bredere end langt, bagtil stærkt tilsmalnet. 

Baghjørnerne skarpe, lidt stumpvinklede. Vingedækkerne 

med kraftige punktstriber, 3. stribemellemrum med nogle 

punkter, 8. mellemrum meget bredt, med en uregelmæssig 

punktrække. Længde 14—16 mm. 

Hos var. laterålis Fabr. er vingedækkernes gule farve 

indskrænket til en smal side- og spidsrand. 

Hel sjælden. (J, Ø, B). F. eks.: Halk, Gravenshoved, Es- 
bjerg, Treldenæs, Marselisborg; Trappeskov (Ærø), Gedser, 
Møns klint, Furesø, Birkerød, Tisvilde; Sorthat, stranden ud- 

for Byå, Arnager. Ved søbredder og ved foden af havskrænter, 
på solåben, fugtig, leret eller ler- og sandblandet bund, ofte 
ved kildevæld. Under sten og lerklumper eller i lersprækker; 
natdyr. Maj-sept., talrigst i juni. Overvintrer som larve. 
Varieteten er udbredt sammen med hovedformen. 

2. N. brevicéllis Fabr. (fig. 21). Sort, følehorn, skinne- 

ben og fødder brunrøde. Pronotum meget bredere end langt. 

Baghjørnerne skarpt retvinklede. Vingedækkerne med kraf- 

tige punktstriber, 3. stribe med nogle større, indstukne punk- 

ter, stribemellemrummenes mikroskulptur fint tværstribet, 
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kun delvis og utydeligt maskedannet, maskerne stærkt tvær- 

brede. Længde 10—13 mm. 

Meget almindelig (J, Ø, B). Især på skygget, noget fugtig 
muldbund i løvskove, sjældnere på åben bund. Hele året, 

talrigst i juli—-aug. Antages at overvintre som larve, i et vist 
omfang også som imago. 

å 

n 

Fig. 21. Nebria brevicollis g. x 4. 

3. N. salina Fairm. (degeneråta Schauf., ibérica Oliveira). 

Ligner den foregående yderst stærkt, men adskilles fra den 

ved bagføddernes nøgne overside og ved, at vingedækkernes 

mikroskulptur er tydeligt maskedannet, maskerne næppe 

eller kun svagt tværbrede. Endvidere er pronotum forholdsvis 

lidt mindre bredt, vingedækkernes punktstriber tydeligt 
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finere og deres stribemellemrum derfor lidt bredere og fladere. 

Længde 10—13 mm. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). Foretrækker åben, 
noget fugtig, lerblandet sand — eller grusbund; sjældnere på 
tørvebund. Apr.-sept., talrigst i juni. Overvintring vistnok 
som hos brevicollis. 

[Peléphila Dej. 

Adskilt fra Nebria ved, at vingedækkerne mangler 

scutellarstribe, og at bagføddernes 1. led ikke er læn- 

gere end kloleddet. Formen minder om slægten 

Blethisa. 

P. boreålis Payk. Sort, oversiden mørkt bronzefarvet, 

benene oftest brunrøde. Pronotum meget bredere end langt. 

Vingedækkerne bredest bag midten, punkteretstribede, 3. og 

5. stribemellemrum med nogle større gruber. Længde 9—12 mm. 

Denne nordiske art, der ikke er fundet i Tyskland, men i 
Norge og Sverige indtil Kongsvinger og Mora mod syd, er 
fra gammel tid opgivet som fundet i et eks. på Sjælland og 
et eks. ved Husum i Slesvig. Ingen af disse opgivelser er sikre, 
og det kan ikke antages, at arten forekommer i Danmark. 
Den lever på meget fugtig bund ved bredden af stillestående 
eller rindende vand med nogen vegetation (især Carex).] 

3. slægtsgruppe Notiophilini. 

Nær beslægtet med Nebriini, men adskilt fra denne 

gruppe ved, at forskinnebenene indvendig ved spidsen 

er forsynet med en lidet dyb indskæring, og at den 

ene endespore er rykket tilbage til indskæringens rod 

(omtrent som fig. 7, b, side 11). 

1. Notibphilus Dum. 

Let kendelig ved den ret ligebrede form, de meget 

store øjne, pandens skulptur og vingedækkernes 

brede, blanke 2. stribemellemrum. Hovedet mindst 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller Å 



50 

så bredt som pronotum, panden med fine længdekøle, 

adskilt ved smalle længdefurer. Følehornene korte. 

Pronotum tværbredt, næsten så bredt som vingedæk- 

kerne, med længdemidtfure, roden på hver side med 

en grube, punkturen mod randene kraftig og ret tæt. 

Vingedækkerne ret parallelsidede, punkteretstribede, 

2. stribemellemrum meget bredt, spejlblankt, 8. mel- 

lemrum mod spidsen ophøjet. 

Hos hannen er forføddernes 1.—3. led, oftest også 

mellemføddernes 1. led svagt udvidede. 

Arterne overvintrer som imago, germinyi dog vist- 

nok hovedsagelig som larve og aquaticus og pusillus 

antagelig både som imago og som larve. 

Oversigt over arterne. 

1. Skinnebenene sorte eller brunsorte. Vingedækker- 

nes 2. stribemellemrum smallere end 3.—5. til- 

Sammen, 5 4 aber BELIN e KR et sin] Skak, mdk ere Bob usa VÆ 

Skinnebenene helt eller delvis rødlige........:.% 3. 

2. Vingedækkerne ved spidsen inden for det 8. — op- 

højede — stribemellemrum hvert med kun eet 

porepunkt?); 3.—7. stribemellemrum uden fine 

pag 2-5 3 SNERRE SSR ESS SER ESESES LENS BERERER 1. aquaticus: 

Vingedækkerne ved spidsen inden for det 8. — op- 

højede — stribemellemrum hvert med to, bag 

hinanden stillede porepunkter; 3.—7. stribemel- 

lemrum med en række meget fine punkter 2. pusillus. 

3. Vingedækkerne med en tydelig, gullig spidsplet; 

2. stribemellemrum mindst så bredt som 3.—5. 

Ulsammeti 3.550. CE f.SDIE HE TE 6. biguttåtus. 

Vingedækkerne uden tydelig, gullig spidsplet.... Å. 

4. Vingedækkernes 2. stribemellemrum bredere end 

3.—5. tilsammen, de ydre punktstriber kraftige, 

1) Yderst sjældent forekommer eksemplarer med 2 porepunkter, 

men disse eksemplarer kendes dog let fra pusillus ved de øvrige 

skelnemærker. 
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også bagtil, deres mellemrum meget smalle, ikke 

bredere end striberne. For- og mellemlårene of- 

RENE 355 4 od ae fonemer SJ retipes, 

Vingedækkernes 2. stribemellemrum smallere end 

3.—5. tilsammen; de ydre punktstriber forsvin- 

dende mod spidsen, smallere end mellemrum- 

hæse hårene sortes ns. soll mme star gh så ds 

3. Vingedækkernes ydre stribemellemrum ikke tyde- 

ligt chagrinerede, bortset fra spidspartiet. De 

midterste  spandefurer oftest  konvergerende 

REE 310 UT & FASTERE ASE SR 3. palustris. 

Vingedækkernes ydre stribemellemrum fint chagri- 

nerede. De midterste pandefurer parallelle 

4. germinyi. 

1. N. aquåticus L. Sort, oversiden med mørkt, bronze- 

farvet metalskær, vingedækkernes spids ofte med en mere 

eller mindre utydelig gullig plet, følehornenes rod oftest 

brunrød. Pronotum langs randene oftest med tydelig, fin 

chagrinering. Vingedækkerne langstrakte, ganske svagt ud- 

videde bag midten, de ydre punktstriber ret fine, bagtil for- 

svindende, deres mellemrum ikke eller kun svagt chagri- 

nerede, bortset fra spidspartiet, 3. og 4. mellemrum tydeligt 

bredere end 5. og 6., 4 foran midten med en poregrube. 

Længde 4,5—6 mm. 

Adskilt fra alle de følgende arter ved, at hvert af vinge- 

dækkerne ved spidsen inden for det 8., ophøjede, mellemrum 

kun har eet — ikke to — porepunkter!?). 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). Eurytop, men foretrækker 
åben, lidt fugtig grusbund. Talrigst i juli—aug. 

2. N. pusillus Waterh. (bigéminus Thoms.). Adskilt fra 

den foregående ved de i oversigten nævnte kendemærker 

samt ved, at størrelsen gennemsnitlig er lidt mindre, prono- 

tum langs randene oftest langt mindre tydeligt chagrineret, 

vingedækkerne forholdsvis lidt kortere og næsten parallel- 

1) Se dog foran side 50, note 1. 

Ax 



52 
' 

sidede og deres striber lidt længere fortsat mod spidsen. 

Længde 4—5 mm. 

å: Mellemføddernes 1. led ikke således som hos den fore- 

gående art udvidet. Læbepalpernes endeled meget bredere 

end hos den foregående. 

Udbredt, men sjælden (J, Ø, B). Den foretrækker åben, 
tør eller ret tør grus- eller sandbund, og træffes f. eks. på 
hedebund under lyng og i grusgrave. Talrigst i juni-juli. 

3. N. palustris Duft. (fig. 22). Adskilt fra aquaticus ved, 

at skinnebenene er helt eller delvis rødlige, at hovedet i for- 

hold til pronotum er forholdsvis lidt bredere, at pronotums 

sider er betydeligt stærkere buede, at vingedækkerne er for- 

holdsvis lidt kortere, deres punktstriber oftest noget kraf- 

tigere, deres 3. og 4. stribemellemrum ikke så tydeligt bredere 

end 5. og 6., og at vingedækkerne ved spidsen inden for det 

8., ophøjede, mellemrum hvert har to, bag hinanden stående 

porepunkter. Længde 4,5—6 mm. 

Almindelig (J, Ø, B). Foretrækker fugtig, skygget muld- 
jord især i løvskove, men også på åben eng- og mosebund. 
Talrigst for- og efterår. 

4. N. germinyi Fauv. (hypåcrita Putz.). Ligner den fore- 

gående stærkt, men adskiller sig fra den ved de i oversigten 

nævnte kendemærker samt ved, at vingedækkernes punkt- 

striber oftest er noget finere, men fortsat længere mod spidsen, 

og at læbepalpernes endeled hos & er bredere ved spidsen 

end hos palustris 3%. Længde 4,5—5,5 mm. 

Udbredt og ikke ret sjælden (J, Ø). På lignende steder som 
aquaticus og ofte sammen med denne. Talrigst i juli-aug. 

5. N. rufipes Curt. Adskilt fra alle vore andre arter ved 

lysere ben, idet skinnebenene er lyst rødgule og lårene mere 

eller mindre lyst brungule, de bageste dog ofte mørke. End- 

videre adskilt fra de foregående ved, at vingedækkernes 2. 

stribemellemrum er meget bredere, de ydre punktstriber 

meget kraftige, også bagtil, deres mellemrum meget smalle, 
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ikke bredere end striberne og spidspartiet meget kraftigere 

chagrineret. Længde 5,5—6,5 mm. 

Sjælden (J, Ø). Haderslevegnen, Esbjerg, Moesgård, Hø- 
skov; Sundby Storskov, København (eng ved batteriet 

Fig. 22. Notiophilus palustris gg. x 10. 

Kvintus), Fuglesangssøen, Bøllemosen (under birkeløv), 
Malmmosen. Foretrækker noget fugtig og skygget bund, 
især i løvskove. Talrigst for- og efterår. 

6. N. biguttåtus Fabr. Sort, oversiden med mørkt, 

bronzefarvet metalskær, vingedækkernes spids med en gullig 

plet, der ofte strækker sig frem langs sideranden, følehornenes 

rod og skinnebenene rødlige. Vingedækkernes ydre punkt- 

striber kraftige, bagtil mindre kraftige end hos den foregå- 

ende, mellemrummene ikke eller kun lidt bredere end stri- 
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berne, ikke eller kun meget svagt chagrinerede, spidspartiet 

chagrineret, men meget finere end hos den foregående. Længde 

5—5,5 mm. 

Meget almindelig (J, Ø, B). En udpræget skovart, der fore- 

trækker noget fugtig, ikke for skygget bund, især i løvskove. 
Talrigst i juli-sept. 

4. slægtsgruppe Omophroånini. 

Forskinnebenene indvendig ved spidsen med en 

lidet dyb indskæring, den ene endespore rykket til- 

bage til indskæringens rod. Kindbakkernes yderfure 

fortil med et børstehår. 1.—4. følehornsled nøgne. For- 

brystforlængelsen bagtil fortsat i en bred, flad plade, 

der dækker mesosternum. Vingedækkerne hvert med 

14 eller 15 punktstriber. Scutellum usynligt. Kroppen 

kort og bred, næsten kredsrund. 

Arterne minder ved deres kropsform og farvetegning om 

arterne af familien Haliplidae)). 

1. Omophron Latr. 

Pronotum meget bredere end langt, tilsmalnet 

fremefter, bagtil sluttende tæt til vingedækkerne; 

disse korte og brede, hvælvede. Benene slanke. 

1. -0. limbåtum Fabr. (fig. 23). Bleggul, issen, en stor rode 

plet på pronotum og 3, ofte i pletter opløste tværbånd på 

vingedækkerne samt disses søm mørkt metalgrønne. Prono- 

tum med stærkt fremtrukne forhjørner. Vingedækkerne hvert 

med 15 dybe punktstriber, uden scutellarstribe. Længde 5— 

6; mm: 

åg: Forføddernes 1. og 2. led noget udvidede. 

1) Danmarks Fauna, Biller VIII, p. 4 ff. 
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Udbredt, men ikke almindelig. (J, Ø,. B). På bredder. af 
fersk- eller saltvand, især af større indsøer (f. eks. Ravn sø, 
Maribo sø, Furesø, Tissø). På sandet, ofte noget lerblandet, 
steril bund, i hvis øverste del dyrene opholder sig. Talrigst i 
juni-aug. 

Fig. 23. Omophron limbatum 9%. x 7. 

5. slægtsgruppe Elåphrini. 

Adskilt fra 4. slægtsgruppe ved, at forbrystfor- 

længelsen ikke bagtil er fortsat hen over mesoster- 

num, at scutellum er synligt, at vingedækkerne højst 

har 9 punktstriber hvert, og at kropsformen er 

normal. Følehornenes 1.—3. og roden af det 4. led 

nøgne. 
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Oversigt over slægterne. 

1. Vingedækkerne med fine punktstriber og hvert 

med 2 rækker store, dybe gruber. Pronotums 

siderande bredt afsat å2% nike 1. Blethfså (pp Så) 

Vingedækkerne uden punktstriber, men med ræk- 

ker af store øjepunkter. Pronotum med smalt 

afsatte. sidersdde, 2... 41538 2. Élaphrus (p. 56). 

1. Blethisa Bon. 

Panden med 2 dybe længdefurer. Pronotum bredere 

end hovedet over øjnene, med bredt afsatte siderande. 

Vingedækkerne med randet rod, fint punkteretstri- 

bede, 3. og 5. stribemellemrum med en række store, 

dybe gruber. 

Hos hannen er forføddernes 1.—4. led udvidede. 

1. Bl. mailtipunctåta LL. Sort;"oveérsiden med mørk, 

bronzefarvet metalskær, kroppens siderande kobberfarvede 

eller grønlige. Pronotum meget bredere end langt, bagtil til- 

smalnet, baghjørnerne stumpvinklede, men tandformet frem- 

springende, rodgruberne dybe. Vingedækkernes 3. stribemel- 

lemrum med 4 eller 5, 5. mellemrum med 2 gruber. Længde 

11—13 mm. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). På åben, sumpet, 
planteklædt, gerne mere eller mindre leret bund. Hyppigst i 
maj-juni. Klækning er iagttaget ”?”/,, mange fuldvoksne lar- 
ver fundet ”/,. Imago overvintrer. 

2. Elaphrus Fabr. 

Panden i det højeste med svage længdefurer. Pro- 

notum hjerteformet, med smalt afsatte siderande. 

Vingedækkerne uden punktstriber, men med rækker 

af store øjepunkter, roden ikke randet. 

Hos hannen er forføddernes 3 eller 4 første led 

svagt udvidede. 
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Arterne lever på fugtig bund og er solskinsdyr. 

De overvintrer som imago. 

Oversigt over arterne. 

1. Benene sorte, ofte med mørkt metalskær. Længde 

As NR SERENE SE Del 1. uliginésus. 

mkiktlebenene delvis rødgule. 02000 PA 

2. Vingedækkerne mellem øjepletterne kun spredt 

punkterede. Oversiden normalt med brunligt 

bronzeskær. Længde 8-9 mm. .. 7... 2. Cupreus. 

Vingedækkerne mellem øjepletterne — bortset fra 

de blanke felter — meget tæt punkterede. Over- 

siden normalt med grønligt bronzeskær. Længde 

HE 0 mm... . SS ERR 34 KER 3. mipårius: 

1. E. uligin6sus Fabr. Oversiden med mørkt bronzefar- 

vet, i fordybningerne oftest grønligt metalskær, benene sorte, 

med mørkt, blåt eller violet metalskær. Hoved og pronotum 

temmelig tæt punkterede. Pronotum med dybe gruber, mindst 

så bredt som hovedet over øjnene, siderne stærkt buede, 

bredere randede end hos de 2 følgende arter, baghjørnerne 

skarpvinklede. Vingedækkerne mellem de oftest violette øje- 

punkter med forskellige ophøjede, blanke og glatte felter og 

iøvrigt temmelig tæt punkterede. Længde 8,5—9,5 mm. 

å: Forføddernes 1.—4. led udvidede. 

Sjælden og meget lokal og sporadisk forekommende (J, 
Ø,B). F.eks.: Skallingen, Haderslev, Kolding, Esbjerg, 
Horsens, Randers; Tåsinge, Fåborg, Nykøbing F., Bøtø nor, 

Sundby Storskov, Knuthenborg, Herlufsholm, Boserup, Val- 
lensbæk mose, Lyngby Åmose; Almindingen. På fugtig, mere 
eller mindre planteklædt, især mosrig, forskelligartet bund, 

f. eks. lerblandet sandbund og tørvebund; ofte nær saltvand. 
Talrigst i april—juni. 

2. E. cupreus Duft. Ligner den foregående, men adskilles 

let fra den ved, at pronotum er lidt smallere end hovedet 

over øjnene, dets gruber mindre dybe og dets sider mindre 

stærkt buede og smallere randede, at vingedækkerne har større 
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øjepunkter og mellem disse meget mere spredt punktur, og 

at lårenes rod, skinnebenenes midtparti og ofte fødderne er 

rødgule eller brungule. Længde 8—9 mm. 

gg: Forføddernes 1.—4. led udvidede. 

Fig. 24. Elaphrus riparius &. x 7. 

Almindelig (J, Ø, B). På meget fugtig, oftest mere eller 
mindre skygget og planteklædt bund, helst med nogen humus- 
blanding, både i og uden for skove. Talrigst i maj—juni. 

3. E. ripårius L. (fig. 24). Adskilt fra de to foregående 

ved den ringere størrelse og farven samt ved, at prosternum 

ikke er nøgent, men fint hvidt behåret. Oversiden mattere 

end hos de to foregående, bronzegrøn, kun sjældent bronze- 
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brunlig. Hovedets og pronotums fordybninger og øjepunk- 

ternes ringe oftest smaragdgrønne, benene metalgrønne, låre- 

nes rod og skinnebenenes midtparti rødgule. Hoved og prono- 

tum meget tæt punkterede. Pronotum ikke eller næppe smal- 

lere end hovedet over øjnene, gruberne lidet dybe. Vinge- 

dækkerne med lidet dybe, yderst tæt punkterede øjepunkter 

og oftest med færre blanke felter end hos de to foregående. 

Længde 6,5—7,5 mm. 

åg: Forføddernes 1.—3. led udvidede. 

Almindelig (J, Ø, B). På fugtig, solåben, mere eller mindre 

plantefattig, gerne sand- eller lerblandet bund. Talrigst i juni. 

6. slægtsgruppe Loricérini. 

Forskinnebenene indvendig ved spidsen med en 

dyb indskæring, den ene endespore rykket tilbage til 

indskæringens rod. Kindbakkernes vyderfure uden 

børstehår. Følehornenees 1.—4. led uden fin behåring, 

2led med lange, kraftige børster (fig. 8;-p: 14). 

Vingedækkerne hvert med 12 punktstriber. 

Adskilt fra alle de andre slægtsgrupper ved de 

børsteklædte følehorn. 

F:.Lorfcera Eat 

Formen mindende noget om Leistus. Følehornenes 

1. led omtrent så langt som de 3 følgende tilsammen, 

1.—4. led tykkere end de følgende. Pronotum tvær- 

bredt, noget hjerteformet, siderandene især bagtil op- 

adbøjede. Vingedækkerne med randet rod, uden 

scutellarstribe. 

Hos hannen er forføddernes 1.—3. led udvidede. 

1. L. pilicérnis Fabr. (coeruléscens 1. udgave). Sort, over- 

siden mørkt eller grønligt bronzefarvet, følehornenes rod ofte 

delvis rødbrun, skinneben og fødder rødgule. Pronotum med 
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stærkt rundede sider og stumpvinklede baghjørner, roden 

kraftigt punkteret, på hver side med et dybt længdeindtryk. 

Vingedækkerne med 3 gruber i 3. stribemellemrum og et ind- 

tryk foran spidsen. Længde 7—8 mm. 

Meget almindelig (J, Ø, B). På fugtig, mere eller mindre 
skygget bund. Talrigst i maj. Imago overvintrer. 

7. slægtsgruppe Scaritini. 

Adskilt fra den foregående slægtsgruppe ved, at 

følehornene ikke er børsteklædte, at forbenene er 

graveben og deres skinnebensspids udvendig forsynet 

med en lang, tornagtig forlængelse, og at pronotum 

er adskilt fra vingedækkerne ved en forlængelse af 

mesothorax, på hvilken scutellum er anbragt uden at 

gribe ind i vingedækkernes søm. Dette sidste kende- 

tegn adskiller denne og den følgende slægtsgruppe fra 

alle de andre slægtsgrupper. | 

Oversigt over slægterne. 

1. Pronotums sider ikke randede helt tilbage til roden. 

Vingedækkernes randstribe kun for- og bagtil 

med nogle børstepunkter.... 1. Dyschirius (p. 60). 

Pronotums sider randede helt til roden. Vinge- 

dækkernes randstribe med en ubrudt række 

DØTRE ES esser bs Kænd 2: Clivina (p. 69) 

1. Dyschirius Bon. 

Følehornenes 1.—3. led nøgne. Pronotum mere eller 

mindre kugleformet, sideranden ikke fortsat helt til- 

bage til roden. Vingedækkerne hvælvede, med smalt 

afsatte siderande, i randstriben kun for- og bagtil med 

børstepunkter. Mellemskinnebenene simple. 

Hannen har simple forfødder, men adskilles fra 

hunnen ved, at palpernes endeled er økseformet og 
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på den skråt afstudsede endeflade udhulet (hos 9 

simpelt tenformet). 

På vingedækkerne findes. forskellige knuder og 

børstebærende punkter (de sidste som regel hvert 

bestående af 2 yderst tætstillede, oftest, men dog ikke 

altid i en fordybning stående småkorn), der kun 

meget sjældent varierer hos den samme art, og hvis 

forekomst, antal eller mangel er af stor betydning for 

bestemmelsen, nemlig på den fortil nedfaldende del 

af roden en knude i forlængelse af 3. stribe (rod- 

knuden), og (hos alle vore arter) et punkt i forlæn- 

gelse af sømstriben (rodpunktet), bag skulderen i 

randstriben nogle punkter (subhumeralpunkterne), 

ved spidsen nær 8. stribe nogle punkter (præapical- 

punkterne) — ikke at forveksle med punkterne bag- 

til i selve randstriben — og i 3. stribe eller 3. stribe- 

mellemrum nogle punkter (dorsalpunkterne). 

Arterne er som regel sorte, på oversiden med bron- 

zefarvet metalskær, der dog varierer i farve og under- 

tiden forsvinder. 

Dyschirius-arterne lever ligesom arterne af rovbilleslægten 

Bledius") og Macrodactylia-slægten Heterocerus”) især ved bred- 

derne af ferske eller salte vande eller i skrænter og brinker 

ved sådanne vande, og foretrækker oftest sandbund. De gra- 

ver gange i overfladen og blev i forening med Bledierne og 

Heterocererne af Schiødte betegnet »tunnelgravende biller«. 

Dyschirierne er rovdyr og lever — bortset fra globosus — især 

af Bledier eller disses larver, undertiden også af Nematoder 

(rundorme). De overvintrer som imago og findes bedst i maj— 

juni, er dagdyr og træffes derfor hyppigt løbende fremme på 

overfladen, jagende deres bytte. De enkelte arter træffes ofte 

bedst på steder, hvor bestemte Bledius-arter lever, uden dog 

at være knyttet udelukkende til en enkelt bestemt Bledius-art. 

1) Se Danmarks Fauna, Biller XV, p. 134 ff. 

?) Se Danmarks Fauna, Biller X, p. 143 ff. 
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Deres levevis er i nyeste tid blevet studeret på Skallin- 

gen, hvor 9 arter forekommer, af fru dr. phil Ellinor« Bro 

Lårseny); 

Oversigt over arterne. 

1. Pronotums sider kun randede til lidt forbi det for- 

reste porepunkt.. Lille art, 2,2-2,7 mm 11. s1oboses 

Pronotums sider randede helt tilbage til det bage- 

sté porepunkt. Større arter, ,3-0 MEST SSR 2. 

KUL 

a. thoracicus. 

b. impunctipennis. 

Fig. 25. Dyschirius. Hoved. M: mundskjold. 

2. Mundskjoldets forrand med en tand i midten (fig. 

25,a). Vingedækkernes; rod: randet 15.4. es) 3, 

Mundskjoldets forrand uden tand i midten (fig. 

BABA eder Soren Gratier anlkeleerdensae seene Å4 

3. Vingedækkerne blanke, kun fortil og bagtil mikro- 

chagrinerede, striberne tydeligt punkterede 

1. thoråcicus. 

1) Se Biologische Studien iiber die tunnelgrabenden Kåfer auf 

Skallingen, i Videnskabelige Meddelelser fra Dansk naturhistorisk 

Forening, bind 100, 1936. 
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Vingedækkerne matte, overalt mikrochagrinerede, 

striberne uden tydelig punktar« 4650— AO bSCEFu SS, 

4. Vingedækkernes rod tydeligt randet, idet sideran- 

den fortsættes forbi skulderen ind til mesotho- 

raxforlængelsen. Vingedækkerne smalle, paral- 

kElsidede. Længde 3—3,5 mm... 6. angustat us, 

Nunmsedækkernes. rod. ikke. randet 6. 3.347 Kr orn 5; 

a. impunctipennis.  b. luedersi. 

Fig. 26. Dyschirius. Højre forben. 

5. Forskinnebenenes yderside med 2 svage eller uty- 

delige, omtrent ens tænder eller udvidelser (fig. 

Forskinnebenenes yderside med 2 tænder af hvilke 

den forreste er meget kraftigere end den bageste, 

ku vdelige (fig. 26, Bb) 2. 0. sene EEG 10. 

6. Vingedækkerne med kraftige, ikke tydeligt punk- 

terede striber og temmelig stærkt hvælvede mel- 

55 sr aud es 3. impunctipénnis. 

Vingedækkerne med finere, tydeligt punkterede 

striber og svagere eller næppe hvælvede mellem- 

7. Vingedækkerne med fortil stærkt fordybet søm, 

temmelig parallelsidede og kun lidt bredere end 

bronotum: Længde 5—6.mm.…5 skete 4. chålceus. 

Vingedækkernes søm ikke stærkt fordybet fortil. 

Vingedækkerne med stærkere rundede sider og 



64 

betydeligt bredere end pronotum, i modsat fald 

(politus). arten mindre 44/7 MELD DETS 8. 

8. Mindre, 4—4,7 mm. Vingedækkerne smalle, tem- 

melig parallelsidede, kun lidt bredere end pro- 

notum. Mellem- og bagskinneben og -fødder 

pa ge ET Ed SERENE FASE REESE BE ERE ed EL ao ry d. politus, 

Større, 4,5—5,6 mm. Vingedækkerne bredere, med 

mere rundede sider, betydeligt bredere end pro- 

notum. Benene brunrøde, med mørkere lår.... 9, 

9. Vingedækkernes rod mikrochagrineret neresheimeri. 

Vingedækkernen Phi AG SMEG nitidus. 

10. Mundskjoldet bagtil afgrænset fra panden ved en 

ret ler BL Bu FANER ISSN nt 11, 

Mundskjoldet bagtil dannende et trekantet, ophø- 

jet felt, der ofte fortsættes bagud i en fin længde- 

RENEE, 555% la DNAS RE SR RE ERR RE KR SERRA AES 12. 

11. Større, 3,7—4,5 mm, vingedækkernes rod med en 

knude i forlængelsen af 3'stribe ss 7. salinus. 

Mindre, 3—3,5 mm. Vingedækkernes rod uden så- 

den KURS 2. AOK GEORGE 10. intermédius. 

12. Vingedækkernes rod med en knude i forlængelsen 

af 3. stribe: Følehornene næsten helt sorte. 

Større, 39-28 min 5 ge sir nn 9. luedersi. 

Vingedækkernes rod uden sådan knude. Følehor- 

nenes rod rødlig. Mindre, 3—3,6 mm ..... 8. aeneus. 

1. D. thoråcicus Rossi (arenåsus Steph.) (fig. 27). Denne 

og den følgende art adskiller sig fra alle de andre arter ved 

mundskjoldets tretandede forrand og endvidere — bortset 

alene fra den mindre og meget smallere, cylindriske augustatus 

— ved, at vingedækkerne har randet rod, mangler posthume- 

ralpunkter og kun har eet præapicalpunkt. Sort, oversiden 

oftest med bronzeagtigt metalskær, følehornenes rod og be- 

nene lysere eller mørkere brune eller brunrøde, lårene mør- 

kere. Pronotum ca. så bredt som langt, i hvert fald delvis 

mikrochagrineret. Vingedækkerne ægformede, kun lidt bre- 

dere end pronotum, for- og bagtil mikrochagrinerede, iøvrigt 
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blanke, med 2 dorsalpunkter, striberne fortil tydeligt punk- 

terede, mod spidsen svagere. Den nederste tand på forskinne- 

benenes yderside kraftig. Længde .4—4,7 mm. 

Almindelig (J, Ø, B) på sandede eller lerede hav-, sø- og 
dåbreddery hyppigst ved havet. Den er især truffet i kolonier 

Fe72/7) Dyschirius thoracicus SKER 

af Bledius arenarius, men også sammen med andre Bledier 
(opacus, tricornis og rastellus) og hyppigt på steder, hvor der 
ikke lever Bledier. 

2:"D'' obscturus Gyll. Nærbeslægtet med den foregående, 

men let at adskille fra den ved de i oversigten nævnte karak- 

terer, der ligeledes gør den let at kende fra alle de følgende 

arter. Benene oftest noget lysere end hos den foregående. 

Længde 3,5—4,5 mm. 

Almindelig (J, Ø, B) på fugtigt, meget fint, sterilt sand 
ved havet, især i klitstrækninger, ofte i selskab med den fore- 
gående, men mindre hyppig. Truflet sammen med de samme 
Bledier som den foregående. 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller ø 
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3. D. impunctipénnis Daws. Denne og de 4 følgende 

arter udmærker sig ved de svage eller utydelige tænder på 

forskinnebenenes yderside. Fra alle de følgende arter adskilles 

denne art let ved, at vingedækkernes striber ikke er tydeligt 

punkterede. Farven omtrent som hos thoracicus. Vingedæk- 

kerne med kraftige, bagtil kun lidt svagere striber, 1 posthu- 

meralpunkt, 2 præapicalpunkter og 2 dorsalpunkter, roden 

uden mikrochagrinering. Længde 4,5—5 mm. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B) på lignende lokali- 
teter som obscurus; hyppigst i Jylland. Især i kolonier af 
Bledius arenarius. 

4. D. chålceus Er. (nitidus Schiødte, Danm. Eleuth.; 

inérmis Schiødte, De tunnelgravende Biller). Vor største art 

og let kendelig ved størrelsen i forbindelse med den fortil 

stærkt fordybede vingedækkesøm. Ligner iøvrigt den fore- 

gående, men adskiller sig fra den ved vingedækkernes finere, 

men tydeligt punkterede, bagtil betydeligt svagere striber og 

fladere stribemellemrum og fra de 3 følgende ved de i over- 

sigten nævnte kendemærker, fra neresheimeri og politus yder- 

ligere ved ikke mikrochagrineret vingedækkerod og fra 

nitidus yderligere ved, at vingedækkerne kun har 2 dorsal- 

punkter. Længde 5—6 mm. 

På saltbund, udbredt, men sjælden og oftest kun enkeltvis 
eller fåtallig (J, Ø). Fanø, Esbjerg, Skallingen; Dragør samt 
(i ældre tid) Vesterfælled og Amager fælled. Den foretrækker 
ret stærkt saltholdig, plantenøgen, ler- og sandblandet bund, 
der hyppigst overskylles af tidevandet, og er især taget sam- 
men med Bledius furcatus, spectabilis, diota og tricornis. 

[D. nitidus Hbst. Nærbeslægtet med den foregående, 

men adskilt fra den ved gennemsnitlig lidt ringere størrelse 

samt ved, at vingedækkerne er betydelig bredere end prono- 

tum, har stærkere rundede sider, bagtil oftest mindre stærkt 

afsvækkede punktstriber og 3 dorsalpunkter samt ikke fortil 

fordybet søm. Længde 4,5—5 mm. 

Denne art, der bl. a. er fundet i Libeckegnen, kunne mulig- 
vis træffes også hos os, snarest vel i den sydligste del af 
Jylland. Den foretrækker vistnok humusblandede sandskræn- 
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ter ved rindende vand; også fundet på den sandede bred af 
en lille dam og i et teglværk på ler- og sandblandet bund, 
begge gange i selskab med neresheimeri. Den forekommer i 
selskab med Bledier, bl.a. B. subterraneus.] 

[D. nereshelmeri Wagner. Meget nærstående til nitidus, 

men let at kende fra de 3 foregående ved, at hele vingedæk- 

kernes rod er mikrochagrineret. Gennemsnitlig ganske lidt 

større end nitidus. Vingedækkerne med 1, sjældent med 2 

posthumeralpunkter og 3 dorsalpunkter. Længde 5—5,6 mm. 

Denne art er bl. a. fundet i Hamburgegnen. Om dens leve- 
vis og mulige forekomst hos os gælder det samme, som er 
anført under nitidus.] 

5. D. politus Dej. Adskilt fra de 4 foregående ved tydeligt 

ringere størrelse, meget smallere, næsten cylindriske vinge- 

dækker, hvis rod er mikrochagrineret, dog ikke i nær så ud- 

bredt omfang som hos neresheimeri, mindre dybt metalfarvet, 

mere brunligt gennemskinnende overside, og lysere mellem- 

og bagben. Længde 4—4,7 mm. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø). På gruset, sandet og 
leret bund, ved kildevæld, på hav-, sø- og åbredder, også på 
saltbund. 

OND suståtus. Ahr. Let kendelig ved den meget 

smalle, cylindriske form i forbindelse med størrelsen og ved, 

at vingedækkerne kun har eet dorsalpunkt. Sammen med 

thoracicus og obscurus adskilt fra alle de andre arter ved, at 

vingedækkerne har tydeligt randet rod, kun eet præapical- 

punkt og mangler posthumeralpunkter. Oversiden i reglen 

med bronzefarvet metalskær, følehornene eller deres rod og 

benene brunrøde eller rødlige. Mundskjoldet bagtil afgrænset 

fra panden ved en ret tværfure, panden rynket. Vingedæk- 

kerne med ret fine, tydeligt punkterede striber. Den forreste 

tand på forskinnebenenes yderside kraftig. Længde 3—3,5 mm. 

Arten er udbredt, men sjælden (J, Ø). Havskrænterne ved 
Als Sønderskov og Halk, Fanø, Esbjerg Vesterstrand, Skal- 
lingen, Sneum å ved Endrupholm, Hyby strand, Løvenholt, 
Gødvad, Marselisborg havskrænt; Ærø, Møns klint, Tisvilde, 

B% 
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Lynæs havskrænt. Den foretrækker lidt fugtig, ler- og sand- 
blandet, steril eller næsten steril bund og forekommer ofte 
på havskrænter. Vistnok altid i selskab med Bledier, bl. a. 
Bl. erraticus og longulus. 

== 

7. D. salinus Schaum. Sort, oversiden oftest med bronze- 

farvet metalskær, følehorn og ben brunlige eller brunsorte. 

Beslægtet med de 3 følgende arter ved den ret kraftige for- 

reste tand på forskinnebenenes yderside, men adskilt fra dem 

ved betydeligere gennemsnitsstørrelse og svagere rundede 

vingedækkesider samt ved pandens lige tværfure i forbindelse 

med vingedækkernes rodknude. Vingedækkerne bredere end 

pronotum, med ret kraftige og ret kraftigt punkterede striber 

og med 3 posthumeralpunkter, 2 præapicalpunkter og 3 dor- 

salpunkter. Længde 3,7—4,5 mm. 

Ret almindelig (J, Ø). Halobiont. Den foretrækker noget 
fugtig, steril eller spredt planteklædt sandbund, oftest umid- 
delbart ved havet og undertiden på steder, der overskylles 
af tidevandet. Oftest, men vistnok ikke altid i selskab med 
Bledier bl. a. Bl. opacus, diota og tricornis. 

8. D. aeneus Dej. Denne og den følgende art adskiller sig 

fra alle vore andre arter ved, at mundskjoldet bagtil danner 

et trekantet, ophøjet felt, der fortsættes bagud i en fin, hos 

aeneus dog hyppigt utydelig længdemidtkøl. Farven omtrent 

som hos den foregående, dog er følehornsroden rødlig. Vinge- 

dækkerne bredere end pronotum, med ret stærkt rundede 

sider, med ret kraftige, tydeligt punkterede striber, og med 

3 posthumeralpunkter, 2 præapicalpunkter og 3 dorsalpunk- 

ter. Længde 3—3,6 mm. 

Udbredt, ofte i selskab med den følgende, men hos os 
vistnok betydeligt sjældnere end denne (J, Ø, B). Den fore- 
kommer både på saltbund og ved ferskvand, både på sandet 
og på mudret bund på nøgne pletter i bundvegetationen. 
Ofte i selskab .med Bledier f. eks.. Bl.:fracticornis, men ikke 
af hængig af Bledier. 

9. D. luedersi Wagner (unicolor auct.). Nærstående til 
den foregående, men adskilt fra den ved de i oversigten 
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nævnte kendemærker samt ved, at pronotums bredeste sted 

falder lidt længere fremme (omtrent i midten). Længde 3,3— 

3,8 mm. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). Levevis omtrent som den 
foregående. Især på lerblandet bund eller tørvebund, f. eks. 
i marskegne. 

RER intermédius Putz. Adskilt fra de-"3 foregående 

ved smallere bagtil mere tilspidsede vingedækker, der har 

noget finere og finere punkterede striber og kun 2 posthume- 

ralpunkter. Følehornenes rod oftest rødlig. Længde 3—3,5 mm. 

Udbredt, men sjælden (J, Ø). Vemmingbund, Jels sø, Fanø, 
Esbjerg, Funder, Marselisborg havskrænt, Borum bæk, Han- 

sted-reservatet; Ravneholm, Donse. På fugtig bund, ofte på 
ikke eller meget spredt planteklædte, ler- og sandblandede 
Hauskrænter, 1 selskab med” Bledier, f. eks. Bl. longqulus; 

erraticus og terebrans. 

ii DE slobåsus Hbst. Vor mindste art, let kendelig ved 

størrelsen og pronotums korte sideranding. Sort, oversiden 

ofte med mørkt metalskær, følehorn og ben lysere eller mør- 

kere brune eller røde. Vingedækkerne ovale med 3 posthume- 

ralpunkter, 2 præapicalpunkter og 3 dorsalpunkter, roden 

ikke randet, striberne fortil kraftige og kraftigt punkterede, 

bagtil udviskede. Den forreste tand på forskinnebenenes yder- 

side kraftig. Længde 2,2—2,7 mm. 

Vor hyppigste art; meget almindelig (J, Ø, B) på al slags 
fugtig bund, uden tilknytning til Bledier. 

2 Clvina Latr: 

Adskilt fra Dyschirius ved, at pronotums siderande 

er fortsat helt til roden, at palpernes endeled er læn- 

gere og simpelt hos begge køn, at vingedækkernes 

siderande er bredere afsat og deres randstribe forsynet 

med en ubrudt række børstepunkter, og at mellem- 

skinnebenenes yderside er tandet og foran spidsen 

oftest. forsynet med en længere torn. 
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Arterne overvintrer som imago og træffes talrigst 

forår og forsommer. 

Oversigt over arterne. 

1. Gennemsnitlig lidt større, 5,5—6,2 mm. Farven 

Vater. Kold gel Feer nb oe see 1lrfossor 

Fig. 28. Clivina fossor. X 8!/,. 

Gennemsnitlig lidt mindre, 5—5,5 mm. Vingedæk- 

kerne rødbrune eller gulbrune, oftest med mørk 

søm, der bag midten hyppigt udvider sig til en 

aflang; fællespiets 3 55s-con0 like skr 2. Collåris: 

1. Cl. fåssor L. (fig. 28). Sort, brun eller gulbrun, følehorn 

og ben rustrøde. Pronotum rigelig så bredt som langt, ofte 

uregelmæssigt tværridset, fortil svagt tilsmalnet, siderne i de 

forreste 2 tredjedele næsten rette. Vingedækkerne ret cylindri- 

ske, med kraftige, tydeligt punkterede, bagtil finere striber, 
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3. stribe med 4 børstepunkter. Forskinnebenenes yderside 

med 2 kraftige tænder foruden endetornen. Længde 5,5— 

B5mm: 

Meget almindelig (J, Ø, B) på fugtig bund; meget eurytop, 
men foretrækker åben, ikke for stærkt bevokset bund og 
undgår ren sandbund. 

2 Ci collåris Hbst. Nærstående til fossor, men adskilt 

fra den ved de i oversigten nævnte kendemærker samt ved, 

at vingedækkerne er forholdsvis ganske lidt kortere. End- 

videre er bugens chagrinering, der hos begge arter er svagere 

hos $ end hos 9, hos begge køn kraftigere hos collaris end 

hos det tilsvarende køn af fossor. Længde 5—5,5 mm. 

Sjælden (Ø). Hidtil kun kendt fra Nordsjælland: Bispe- 
bjerg, Søborg mose, Rødovre (i en kompostbunke med mange 
vandplanter), Ordrup (i antal i kompost omkring mistbænke 
i et gartneri, &/,), Vejlesø ved Holte (i opskyl). I Sverige kun 
fundet i og ved drivhuse, i Tyskland bl. a. fundet på saltbund 
og i Hamburgegnen ved Elben på marskbund, der daglig 

overskylles af tidevandet. 

2. underfamilie Harpålinae. 

Mellembrystets epimerer når ikke helt ind til mel- 

lemhoftegruberne og danner derfor ikke nogen del af 

disses. rand (fig. 6, a, p. 10). De forreste ; hofteskåle 

bagtil lukkede (fig. 5, b, p. 9). Forskinnebenene ind- 

vendig ved spidsen med en dyb indskæring, den ene 

endespore rykket tilbage til indskæringens rod (fig. 

765014). 

8. slægtsgruppe Broåscini. 

Kindbakkernes yderfure fortil med et børstehår. 

Pronotum adskilt fra vingedækkerne ved en forlæn- 

gelse af mesothorax, på hvilken scutellum er anbragt 

uden at gribe ind i vingedækkernes søm. 
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Oversigt over slægterne. 

1. Hovedet meget stort (fig. 29). Palpernes 'endeled 

ikke tilsmalnet mod spidsen. Den danske arts 

læne TEL men EN SONS AFSR i Broscns "(pE 

Hovedet. ret. lille. Palpernes. endeled. tilspidset: 

Den danske arts længde 6,5—8 mm 

2.4 Miscoéodera (p. 72). 

17" Brosenr' Panz. 

Hovedet stort, næsten så bredt som pronotum. 

Følehornenes 1.—4. led nøgne, alle led betydeligt læn- 

gere end brede. Palpernes endeled ikke tilsmalnet 

mod spidsen. Pronotum hjerteformet. Vingedækkerne 

langstrakte. 

Hos hannen er 1.—3. forfodsled udvidede. 

1. Br. cephaldtes L/ (fig-29). "Sort, vingedækkerne' tem= 

melig matte. Pronotum kun lidt bredere end langt, bagtil 

stærkt tilsmalnet. Vingedækkerne med meget fine punktstri- 

ber. Længde 17—22 mm. 

Meget: almindelig (J,Ø;B). På åben, merey eller »mididre 
tør, forskelligartet, især sandet eller gruset bund, hvor den 
graver dybe gange og ved disses munding lurer på bytte. 
Maj-sept. Overvintrer som larve, i et vist omfang også 
som imago. 

2. Miscodera Eschsch. 

Adskilt fra den foregående slægt ved, at hovedet er 

temmelig lille, følehornene meget kortere, palpernes 

endeled tilspidset og vingedækkernes indsnørede rod- 

parti forsynet med 4 dybe gruber. Pronotum omtrent 

kugleformet, stærkt indsnøret foran roden. 

1. M. årctica Payk. Brun, oversiden som regel med bron- 

zeagtig glans, følehorn og ben brunrøde. Hovedet mellem 



713 

øjnene med en dyb tværfure. Pronotum bagtil stærkt ind- 

snøret. Vingedækkerne ægformede, med fuldstændig søm- 

stribe og nogle for- og bagtil forkortede ydre striber. Længde 

6,5—8 mm. 

Denne art, der i det væsentlige er en. circumpolær art, 
men dog også er fundet i Nordtyskland, bl. a. i Hamburg- 

Fig. 29. Broscus cephalotes g. x 2". 

egnen, er hos os yderst sjælden (J, B). Et eks. blev fundet 
omkring Ålbæk (syd for Skagen) først i juni 1873, et dødt 
eks. ved. Blokhus 19.6.1926 og et eks. på stranden. udfor 
Hammeren på Bornholm 15.6.1905. Endelig er et eks. fundet 
på åben sandbund ved Strandkær på Mols 29.6.1966 på en 
lokalitet, der gennem flere år har været grundigt undersøgt 

med hensyn til løbebillefaunaen, uden at denne art blev 
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fundet; på lokaliteten lever de to nedennævnte byrrhider. 
Arten lever stenotopt på rigeligt stenet, stærkt sandblandet, 
gerne noget skygget morænebund med nogen overfladefug- 
tighed og vegetation af Calluna eller Empetrum, f. eks. ved 
skovbryn og i lyse fyrreplantninger. Sammen med arten fore- 
kommer ofte Cymindis vaporariorum og Amara quenseli og 
altid Byrrhus fasciatus og Cytilus sericeus, der antagelig er 
artens sædvanlige bytte. Imago overvintrer og er altid taget 
i juni. 

9. slægtsgruppe Bembidiini. 

Kindbakkernes yderfure fortil med et børstehår. 

Kæbepalpernes endeled meget lille, meget kortere og 

smallere end det fortykkede næstsidste led (fig. 9, b, 

p. 15). Tungen fortil med kun to, tætstående børster. 

Følehornenes 1. og 2. led nøgne. Hos hannen er som 

regel forføddernes 1. og 2. led udvidede. 

Oversigt over slægterne. 

1. Vingedækkerne med nedliggende, pletvis tættere 

behåring . /. .… ÆRES kik Asaphidion (p. 75). 

Vingedækkelrne BESES ETTER 2. 

2. Forskinnebenenes yderside simpel. Vingedækkerne 

med seutellarstride, sie, i 2. Bembidion (p-76) 

Forskinnebenene på ydersiden nær spidsen med 

en lille knude, herfra til spidsen skråt afskårne. 

Vingedækkerne uden: scutellarstribe........... åd, 

3. Den ombøjede fremadrettede forlængelse af vinge- 

dækkernes sømstribe fjerner sig fremefter stærkt 

fra og divergerer derfor med den fordybede 

stribe (submarginalstriben), der findes bagtil lige 

inden for:randstriden 154, 300 3, Tåchys (p::112K 

Den ombøjede fremadrettede forlængelse af vinge- 

dækkernes sømstribe kun ganske kort adskilt 

fra og næsten parallel med submarginalstriben 

TachYyta (DD: 112) 
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1. Asaphidion Gozis. 

(Tåchypus Lap.). 

Adskilt fra Bembidion ved, at vingedækkerne er 

nedliggende, pletvis tættere behårede og uregelmæs- 

sigt punkterede. I form ligner arterne noget arterne 

af slægten Elaphrus. 

Oversigt over arterne. 

1. Hovedet over øjnene ca. så bredt som pronotum, 

dette kun meget lidt bredere end langt. Føle- 

hornenes rodled oftest mørkt. Større, 5—6 mm 

1. pållipes. 

Hovedet over øjnene bredere end pronotum, dette 

ca. 7/, bredere end langt. Følehornenes rodled 

pitest lyst Mindre, 44,5 mm. .......: 2. flåvipes. 

1. A. pållipes Duft. Bronzefarvet, vingedækkerne med 

blågrønne pletter, følehorn og ben rødgule, de første med 

oftest mørkt rodled og mørkere mod spidsen. Pronotum 

inden for baghjørnerne uden længdefold. Vingedækkerne hvert 

med 2 dorsalgruber og med antydede længdestriber. Længde 

5—6 mm. 

Udbredt; men ikke helt almindelig (J, Ø, BY! På ret tør, 

sandet, ofte noget lerblandet, yderst sparsomt bevokset, 
noget skygget bund, f. eks. ved sø- og åbredder, i grusgrave 
og på havskrænter. Overvintrer som larve. Talrigst i juni— 
aug. 

2. A. flåvipes L. Adskilt fra den foregående ved de i 

oversigten nævnte kendemærker samt ved, at pronotum lige 

inden for baghjørnerne har en meget fin længdefold, og at 

vingedækkerne er forholdsvis kortere. Længde 4—4,5 mm. 

Ret almindelig (J, Ø, B). På lignende steder som pallipes, 
dog foretrækker den fugtigere og stærkere lerblandet bund. 
Overvintrer som imago. Talrigst i maj-juni. 
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Se ENN LAT 
Kroppen nøgen. Panden mellem øjnene (fig. 32, 

p. 30) med 2 pandefurer, der udadtil begrænses af 

en pandefold; undertiden er pandefolden fortil eller 

i hele sin udstrækning længdefuret; i sidste tilfælde 

(8. gruppe, underslægt Diplocampa Bed.) findes der 

således på hver side 2 længdefurer og 2 længdefolder 

(her bortses fra den fine fure, siderandfuren, der oftest 

løber lige langs øjets inderrand og videre fremefter 

langs pandens siderand). Inden for øjnene findes på 

hver side 2 børstepunkter (supraorbitalpunkterne). 

Pronotum oftest mere eller mindre hjerteformet, idet 

siderne bagtil er indbuede (fig. 31, a), men undertiden 

(10. gruppe, underslægt Philochthus 'Steph.) med 

siderne rundede helt til baghjørnerne (fig. 31, b og c); 

indenfor disse findes ofte en ophøjet længdefold. 

Pronotums bagrand undertiden på hver side skråt af- 

skåret eller indbuet, så at baghjørnerne rykkes noget 

fremefter (fig. 31). Vingedækkerne med punktstriber, 

der ofte udadtil og bagtil udviskes, ved spidsen ofte 

med en spidsstribe (der egentlig er at opfatte som den 

bageste del af 5. eller 7. punktstribe), som hos under- 

slægten Ocys Steph. (11. gruppe) er forbundet med 

sømstriben og udadtil begrænset af en ophøjet fold. 

I 3. stribe eller 3. stribemellemrum findes 2 (hos under- 

slægten Cillenus (12. gruppe) 4, hos Ocys kun eet) 

børstepunkter (dorsalpunkterne). 

Oversiden er snart glat, snart forsynet med en 

mikroskulptur, som enten består af omtrent lige lange 

og brede (isodiametriske) netmasker eller af mere eller 

mindre tværbrede netmasker, der endelig kan gå over 

til tværridsning. Mikroskulpturen, der er af stor vig- 

tighed ved bestemmelsen, kræver oftest mikroskopisk 

undersøgelse. 
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Slægtens talrige arter forekommer som regel på mere eller 

mindre fugtig bund, nogle på saltbund. De fleste arter træffes 

bedst i maj-juni, nogle også senere på året. Alle vore arter, 

undtagen lunatum, overvintrer kun som imago, medens 

larvetiden falder om sommeren. 

Oversigt over arterne. 

1: "Hovedet næsten så. bredt som pronotum, dette 

næsten så bredt som vingedækkerne, disse om- 

trent parallelsidede, med 4 punkter i 3. stribe 

eller stribemellemrum. (12, gruppe) .…..—49, Tateråle. 

Hovedet betydeligt smallere end pronotum, i mod- 

sat fald dette betydeligt smallere end vingedæk- 

| 
a. lampros hb. biguttatum 

Fig. 30. Bembidion. Venstre skulder. 

— 

kerne og disse med tydeligt rundede sider. Vinge- 

dækkerne med højst 2 punkter i 3. stribe eller 

ERE EAN 25. 4 vel slår » fbre JE KEE SS an BARE SEERE VÆ 

2. Vingedækkernes siderand støder fortil sammen 

met basalranden i en. vinkel (fig, 30, 2)... SØ 

Vingedækkernes siderand buer fortil jævnt over i 

basalranden, eller denne sidste er helt forsvun- 

DN 5 0 orders aus Ra le aa HEER ADS 10. 

3. Oversiden fint netmasket, maskerne omtrent lige 

lange og brede (isodiametriske). Større arter, 

5—7,59 mm. Vingedækkernes 8. stribe punkteret 

og ikke væsentligt forskellig fra de andre, ad- 

skilt ved et bredt mellemrum fra 9. stribe (rand- 

BEEN OL. STUDDE 1, 2 26075] sk vii Von fa KORDEEL SEER FEER Å. 

Oversiden glat eller yderst fint mikroskopisk tvær- 

ridset. Mindre arter, 2,5—4,4 mm. Vingedækker- 



10. 

78 

nes 8. stribe meget dybere end de indre striber 

og stærkere nærmet til randstriben (2. gruppe) . 7. 

Vingedækkernes 3. stribemellemrum af omtrent 

samme bredde som de tilstødende mellemrum, 

ensartet metmasket. 5 Svate NASSER SE 2 "stridtum 

Vingedækkernes 3. stribemellemrum i midten bre- 

dere end de tilstødende mellemrum, med to 

svagt fordybede, målte feltervres 23.27 kr 5: 

Lårene, undtagen knæleddet, rødgule. Pronotum 

mat, ca: 21, brelere hl lade. 7. 0 fade vélox. 

Lårene, undtagen rodeh, MArkE 5. ode er FARS 6. 

Pronotum ret mat, ca. ”/, bredere end langt. Vin- 

gedækkernes 4. punktstribe uregelmæssigt bøjet. 

ERP, SHS 2 2 BER EN KR a RER TIT. Titorate: 

Pronotum ret blankt, mindst ca. ”/, gang bredere 

end langt. Vingedækkernes 4. punktstribe nor- 

mal: "Større, "BD B-SERIEN argentéolum. 

Pronotum bagtil noget tilsmalnet i omtrent rette 

linier, baghjørnerne' stumpe 5, ASTI | 6. obtusum. 

Pronotum bagtil stærkt tilsmalnet, siderne indbu- 

ede, baghørnerne Tetens, se SNE 8. 

Benene helt metallisk mørke, følehornene helt 

BORES SST zen FK alen bien DESK EINE BLØDE SR TON > nIgrIcorne 

Skinnebenene rødgule, følehornsroden som regel 

lys, I hvert Till DÅ undereden NNE DEERE 9. 

Vingedækkernes 7. punktrække manglende eller 

i det højeste antydet fortil ved nogle få punk- 

ter, der er meget finere end 6. rækkes punkter 

3. IAMpTOR 

Vingedækkernes 7. punktrække nående tilbage 

omtrent til midten og bestående af punkter, der 

ikke er væsentligt finere end 6. rækkes punkter 

4. properans. 

Vingedækkernes spidsstribe bagtil forbundet med 

sømstriben og udadtil begrænset af en ophøjet 

længdefold (11. gruppe)..... 48. quinquestriåtum. 

Vingedækkernes spidsstribe (når den er tilstede) 
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ikke udadtil begrænset af nogen længdefold og 

muke forbundet :med-sørstriben 5060. mdk 11, 

Pronotums sider bagtil indbuede (fig. 34 og 35).. 12. 

Pronotums sider rundede lige til de stumpvinklede 

eller afrundede baghjørner (fig. 31, b og c) (10. 

BE 5055 Kaare br aa aA, 47. 

Pandefurerne svagt eller utydeligt afgrænsede og 

Ki st-punkterede (3. STUDE). pe stads au kl 13; 

Pandefurerne tydeligt afgrænsede (fig. 32 a og b), 

i modsat fald (gruppe 4) ikke punkterede..... 15. 

a. quadrimaculatum b. unicolor c. aeneum 

13. 

14. 

15. 

16. 

Fig. 31. Bembidion. Pronotum. 

Vingedækkerne mørke, oftest bronzefarvede. 

EESTI RER 8. bipunettåtun 

Vingedækkernes grundfarve gul. Benene rødgule 14. 

Pronotum metalgrønt eller kobberfarvet. Vingedæk- 

kernes punktstriber bagtil udviskede. Længde 

REE rs ak omkr oa FR 7. pållidipénne. 

Pronotum rødgult med grønligt metalskær. Vinge- 

dækkernes punktstriber tydelige til spidsen. 

Eee 373,5 ELDELE ER ØRN, 9. ruficélle, 

Pandefurerne i hvert fald bagtil ikke eller kun 

svagt konvergerende fremefter (fig. 32, b) ..... 16. 

Pandefurerne skarpe og dybe, omtrent rette, i 

hele deres længde stærkt konvergerende frem- 

efter (fig. 32, a). Oversiden uden mikroskulptur. 

Hovedet så bredt som eller næsten så bredt som 

pronotum. Længde 2,5—3,8 mm (9. gruppe)... 45. 

Pandefolderne i det højeste fortil dobbelte...... KE: 

Pandefolderne i hele deres længde med en længde- 
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fure og derfor dobbelte") (fig. 32, b). Hoved og 

pronotum med tydelig, omtrent isodiametrisk, 

vingedækkerne med yderst fin, tværridset eller 

tværmasket mikroskulptur. Længde 2,8—4 mm 

BR p pe) ARRENE FEER, PS HASLE SER 

17. Vingedækkernes striber tydelige og ret kraftige 

helt til spidsen. Vingedækkerne med lys tegning 

eller helt gule, dorsalpunkterne står i 3. stribe- 

eee ERE FRUEN SE SEES KS CENT 

a. doris b. assimile 

Fig. 32. Bembidion. Hoved. 

Vingedækkernes striber eller i hvert fald de ydre 

af dem bagtil udviskede eller fine (i modsat fald 

står dorsalpinkterne PI STEENS. FERG 

18. Hoved og pronotum blanke, uden tydelig mikro- 

skulptur. Vingedækkerne bleggule, oftest med 

en mørk plet bag midten. Mindre, 2,5—3 mm 

42. 

18. 

22. 

14. ephippium. 

Hoved og pronotum med tydelig mikroskulptur. 

Vingedækkerne med mere udbredt mørk teg- 

BE, SORTE SE OS SEA NREN 

19. Større, 5,1—6 mm. Pandens forreste supraorbital- 

punkt indvendig begrænset af en ophøjet, blan- 

kere fold. Følehornene ca. så lange som eller 

19, 

1) Da der altså uden for hver pandefure, foruden siderandfuren 

(se foran p. 76), løber endnu en fure (i pandefolden), kan forholdet 

også udtrykkes således, at pandefurerne er dobbelte. 
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ganske lidt kortere end vingedækkerne. 8$8.—10. 

led over dobbelt så lange som brede 10. dentéllum. 

Mindre, 3,2—5,2 mm. Pandens forreste supraorbi- 

talpunkt indvendig uden tydeligt afsat, ophøjet, 

blankere fold. Følehornene mindst ca. ”/, kortere 

end vingedækkerne, 8.—10. led mindre slanke.. 20. 

20. Benene rødbrune eller brunsorte, følehornene 

sorte, som regel i det højeste rodleddet med 

lysere overside. Vingedækkerne med fine punkt- 

striber og som regel med mørkt spidsparti og 

overvejende mørke sidedækker. Længde 3,5— 

TD EK SRAN SES REL ET PERS ASSER HERSEERE PA LER DS] 13, obliquum: 

Benene lysere, rødgule eller brunrøde, følehorns- 

roden på oversiden oftest lys i større udstræk- 

ning. Vingedækkerne som regel med lyst spids- 

parti og overvejende lyse sidedækker. Længde 

EDEN. JS 30 9 Rd JDAE 10) 00 ne FE RENEE aL: 

21. Større, 4—5,2 mm. Benene oftest brunrøde, følehor- 

nenes 3—4 første led oftest kun lysere ved roden. 

Vingedækkerne mere langstrakte, striberne fi- 

nere'den lyse farve mindre udbredt. ..-11/”vårium. 

Mindre, 3,2—4 mm. Benene og følehornenes 3—4 

første led rødgule. Vingedækkerne kortere og 

bredere, striberne kraftigere, den lyse farve 

RAT: TRY SST K SERENE 12. sémipunetåtum. 

22. Pronotums bagrand og baghjørner simple; i mod- 

sat fald har vingedækkerne ingen gul skulderplet 23. 

Pronotums bagrand på hver side skråt indbuet, 

så at de tandformet fremstående baghjørner er 

rykket et stykke fremefter (fig. 31, a). Oversiden 

blank, uden mikroskulptur. Vingedækkerne med 

Kul 'skulderplet. Længde 2,5—3,5 MM DE 2. SÅN 41. 

23. Vingedækkernes punktstriber, bortset fra sømstri- 

ben, når ikke tilbage til midten af vingedæk- 

kerne; disse med 4 gule pletter (6. gruppe) 27. génci. 

Vingedækkernes indre punktstriber når forbi mid- 

REE. vingedækkerne 450 50 04 05 145 1 SERENE 24. 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller 6 
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Vingedækkernes 2 dorsalpunkter står i 3. punkt- 

stribe. Større arter, 4—6,2 mm. Pandefurerne ikke 

fortsat fremefter på mundskjoldet, parallelle 

eller, omtrent parallelle. (Sssruppe) sst see VAD 

Vingedækkernes 2 dorsalpunkter står i 3. stribe- 

mellemrum. Mindre arter, 2,4—3,5 mm 034 ss 3 7 

Vingedækkerne mørke, oftest med blåligt eller 

grønligt metalskær, undertiden brunlige mod 

Spidsen ss Jose eler en 26. 

Vingedækkerne mørke med lysplettet tegning eller 

lyse mød. mørk bei. rare ss Branden 29, 

Hovedet bagtil punkteret ved pandefurerne. Pro- 

notum inden for baghjørnerne uden længdefold 

18.,decårum. 

Hovedet ikke punkteret bagtil. Pronotum inden 

før baghjørnerne med ;en;lensdetolds ERR AT. 

Hoved og pronotum med netmasket mikroskulp- 

tur, der især, er tydelig, på hovedet bagtifocui 

pandefurerne samt på pronotums sider og rod, 

rodgruberne ikke ret dybe, længdefolderne ret 

ne. 00 råber senat ner 17, montteols 

Hoved og pronotum meget blanke, uden eller 

næsten uden mikroskulptur. Pronotums rod i 

midten. ;groft-punkteret,, srodgruberne dybe; 

længdefolderne: kraftige. 0.555 horder she 28. 

Større, 5,5—6 mm. Følehornene slanke, 3. og 4. 

led ca, 3 gange -så. lange-som brede; . 15, :stéphensi. 

Mindre, 4,5—5,3 mm. Følehornene ikke nær så 

slanke, 3. og 4. led ca. 21/, gang så lange som 

bredest sinde sdtg sek 16, nitidulum; 

Vingedækkerne i forreste halvdel uden lys teg- 

ning. Længde:5,5+6,2 MM 05 I dalen v-lundtumn 

Vingedækkerne i forreste halvdel med lys tegning 30. 

Vingedækkerne med isodiametrisk netmasket mi- 

kroskulptur. Længde 4—5 mm.... 26. obscuréllum. 

Vingedækkernes mikroskulptur tværmasket eller 

værre 6 ere ner ne HERRER FA AED Il; 
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Hovedet bagtil ved pandefurerne groft punkteret. 

Vingedækkerne med 7 punktstriber, der'er tyde- 

BEER SAS 507 LASKER Bk 20:tsaxatile. 

Hovedet bagtil som regel uden tydelig punktur. 

Af vingedækkernes punktstriber er nogle mere 

eller mindre udviskede bagtil, 7. stribe ofte 

næsten forsvundet ;eller kun synlig førtil 2. ; 32. 

Hovedet bagtil og i pandefurerne samt pronotum 

overalt, omend i midten yderst svagt, med net- 

masket mikroskulptur. Kun 1. følehornsled helt 

rødgult. Kæbepalpernes næstsidste led over- 

vejende mørkt. Lårene mørke. Vingedækkernes 

BEER LET TEL SMÅ. 0 sn 22. bruxellénse. 

Hovedet og pronotum uden mikroskulptur...... 39; 

Fronetum. næsten 7/,dxDgang -bredere end. langt. 

Større, 5,6—6,2 mm. Vingedækkernes 6. punkt- 

stribe meget fin, 7. helt eller næsten helt. for- 

BE 710 am es abe REE Hg, RS BER ERR 19. lunåtuim. 

Pronotum ca. ”/, bredere end langt. Mindre, 4,5— 

5,5 mm, i modsat fald (tetracolum) er vingedæk- 

kernes 6. punktstribe ret kraftig og 7. fortil 

ea] 4 aa ae] UGES VER SEAN RRERESE 34. 

Vingedækkernes mørke tværbånd når ikke ud til 

sideranden. Følehorn og ben gule, de første ofte 

kkere mod spidsen. .…..….… 40 ms 25. concinnum. 

Vingedækkernes mørke tværbånd når ud til side- 

eee ns ss ale. K FEED KE EEEREEE 35. 

Større, 5—6 mm. Pronotums rod kraftigt rynket- 

punkteret. Vingedækkernes punktstriber kraf- 

ei tes An RR KEE al. tetracolum: 

Mindre, 4,5—5,5 mm. Pronotums rod ikke kraf- 

tigt punkteret. Vingedækkernes punktstriber 

et on i jen Al VD RE BASERNE SEENDE 36. 

I det højeste de 2 første følehornsled helt lyse. 

Kårene oftest ret mørke... 24. Temoråtum. 

Mindst de 3 første følehornsled helt lyse. Lårene 

ES TVS 5 50 De Sele kone lee JN 23. andréae. 

6% 
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Oversiden med tydelig netmasket mikroskulptur 

28. schueppeli. 

Pronotum og vingedækkerne uden synlig mikro- 

SELDE JANE MARE SBMREL SDR ANKET SORA 38. 

Pronotum ca. !/, bredere end langt, tydeligt bre- 

dere et "hoveddele, SIR T DE TER tr Hålk 39. 

Pronotum Kun ca. !/,—1/; bredere 'ernid langt) Kun 

gariske lidt' bredere hovedet ERR NER 40. 

Benene og følehornsroden rødgule...... 29. gilvipes. 

Benene og følehornene brune eller sortbrune 

30. minimum, 

Større, 3—3,5 mm. Pandefurerne uden tydelige og 

stærkt konvergerende forlængelser fremefter på 

SE NE ERE, SR. DEERE 31. normånnum. 

Mindre, 2,4—2,8 mm. Pandefurerne fremefter fort- 

sat på mundskjoldet som fine, stærkt konver- 

gerende furer, der fortil nærmer sig stærkt til 

KORSET SE SYNKE SS SENER SÅRE 32. tTenellum: 

Følehorn og lår sorte eller sortbrune. Vingedæk- 

kerne hvert med en gul skulderplet.. 34. humeråle. 

1.—4. følehornsled rødgule. Lårene rødgule eller 

gulbrune. Vingedækkerne som regel hvert med 

& RRS ORE 2 SNE 33. quådrimaculåtum. 

Større, 3,5—4 mm. Vingedækkerne med talrige gule 

KR EN EES 5 G  mE SMS SANNE] FORE RS 35. fumigåtum. 

Mindre, 2,8—3,8 mm. Vingedækkerne uden eller 

med lys plet foran spidsen, sjældent yderligere 

men en IK DJer foran SITTER 2.755 KEDE 43. 

Pronotums netmaskede mikroskulptur ikke sva- 

gere på midten, der derfor er ret mat. Pronotum 

stærkt tilsmalnet bagtil, ved roden tydelig smal- 

lere end ved forranden. Vingedækkerne oftest 

med en gul plet foran spidsen......... 36. assimile. 

Pronotums netmaskede mikroskulptur svagere på 

midten, der derfor er noget blankere. Pronotum 

mindre stærkt tilsmalnet bagtil, ved roden ikke 

smallere end ved forranden....…. 0000000. 44. 
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Vingedækkerne med kraftigere punktstriber, som 

regel uden lys plet foran spidsen, selve denne 

NERE sas ik arters tat else 37«6larki, 

Vingedækkerne med finere punktstriber, oftest 

médsen lys plet foran spidsen. ,'; 1 38; transpårern s 

Pronotum ca. "/, bredere end langt. Mindre, 2,5— 

LE AR SRSRRRRDRER RØSTER SSR TEEN 41. Getomaculstormr 

Pronotum ca. ”/, bredere end langt, Større,;3— 

BEA ni pda Uke 1302 ENDER KORANEN 46 

Vingedækkerne i forreste tredjedel brungule. Pro- 

notum på hver side mellem sidegruben og midt- 

kuren med 2 små gruber... .… 40. articulåtum. 

Vingedækkerne i forreste tredjedel metalsorte, 

meget sjældent brunrøde. Pronotum på hver 

side mellem sidegruben og midtfuren med en 

HERE MOT PEODE , Mi, 20k ERR LEDE 39, doris. 

Vingedækkernes 7. punktstribe fortil tydelig. Pro- 

notum også på midten med netmasket mikro- 

sep ilir. Længde 3,8—4,3 mm. …... 44. biguttåtum. 

Vingedækkernes 7. punktstribe forsvundet eller 

RE Vagt atitydet, full, Gn AN SIMEON 48. 

Pronotums bagrand på hver side med en meget 

flad udskæring (fig. 31, b). Pronotum også på 

midten med netmasket mikroskulptur. Benene 

mene Mindre2;8—3,5: mm 24.402. GE 49. 

Pronotums bagrand på hver side med en dybere 

udskæring. (fig, 31, c). Større, 3,6—-5,59 mm…. 50. 

Pronotum tydeligt smallere end vingedækkerne, 

disse mere langstrakte, rigeligt 3 gange så lange 

som pronotum, med tydeligt, blåligt, iriserende 

skær”) og foran spidsen i reglen med en lys plet 

42. guttula. 

Pronotum kun meget lidt smallere end vingedæk- 

kerne, disse ret korte, rigeligt 27?/, gang så lange 

som pronotum, med lidt stærkere rundede sider. 

Vingedækkerne uden tydeligt blåligt iriserende 

TE ER REE ER Ko SCR BEEN 43. unfcolor. 

1) Undersøgelse bør ske ved dagslys. 
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50. Pronotum overalt med netmasket mikroskulptur 

47. aeneum. 

Pronotum kun helt fortil og helt bagtil med net- 

masket mikroskulptur, iøvrigt spejlblankt..... al, 

51. Mindre, 3,6—4,1 mm. Følehornene mindre slanke, 

8.—10. led ca. dobbelt så lange som brede 

45. lunulåtum. 

Større, 4,5—5,5 mm. Følehornene slankere, 8.—10. 

led over dobbelt så lange som brede... 46. iricolor. 

I. gruppe. 

(Bråcteon Bed.; Bråcteon + Chrysobråcteon Net.). 

Adskilt fra alle de følgende grupper ved, at vinge- 

dækkernes 8. stribe er punkteret, ikke væsentligt for- 

skellig fra de andre og adskilt ved et bredt mellem- 

rum fra 9. stribe (randstriben). Sammen med den 

følgende gruppe udmærker den sig ved, at vingedæk- 

kernes siderand fortil støder sammen med basalran- 

den i en stump vinkel (som fig. 30, a). Oversiden fint 

netmasket, maskerne omtrent isodiametriske. Pande- 

furerne simple, ikke ret dybe, omtrent parallelle, pro- 

notums hjørner fremstående. Store arter, 5—7,5 mm. 

1. B. (underslægt Chr.) litoråle Oliv. (paludéåsum Panz.). 

Oversiden med temmelig mat, bronzefarvet, sjældnere grøn- 

ligt metalskær, pletvis kobber- eller mørkt purpurfarvet. 

Følehorn og ben mørke. Pronotum smallere end hos de 2 

følgende arter. Vingedækkerne med fine, ofte noget uregel- 

mæssige punktstriber, de matte felter i 3. stribemellemrum 

store og brede. Længde 5—6 mm. 

Sjælden (J). Nørreå ved Oksenvad, Gelså (lige syd for 
Enderup skov, i antal 5—7/, og (tildels uudhærdede) 29%/,), Ribe 
(i en mergelgrav), Kolding å, Vejle, Grejsdalen, Bygholm å, 
Horsens å. Især ved rindende vand på fintsandede, ofte ler- 
blandede, kun spredt bevoksede steder med et tyndt humus- 
lag. Den løber lynhurtigt fremme i varmt solskinsvejr. 
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IB (underslægt. Chr) vélox "L. Meget nærstående til-den 

foregående, men let at adskille fra den ved, at benene und- 

tagen knæled og fødder er rødgule, at følehornenes rod er 

rødgul, at pronotum er meget bredere, med stærkere rundede 

sider, og at vingedækkernes punktstriber er regelmæssige og 

de 2 matte felter smallere. Længde 5—6,5 mm. 

På åbne, sterile, sandede bredder af ferskvand, sjældnere 

på sandede strandbredder. Arten er bl. a. fundet i Nordskåne 
og i Hamburgegnen. Den flyver og løber lynhurtigt i sol- 
skinsvejr.] 

[B. (underslægt Chr.) argentéolum Ahr. Nærbeslægtet 

med de to foregående, men let kendelig fra dem ved betyde- 

ligere størrelse og blankere overside (særlig pronotum); fra 

litorale yderligere adskilt ved bredere pronotum og kraftigere 

punktstriber på vingedækkerne og fra velox yderligere ved 

mørkere ben. Længde 5,9—7,5 mm. 

Arten stemmer i levevis overens med velox, og træffes ofte 
ilselskab med denne. Den er bl. a. fundet i Hamburgegnen, 
men i Sverige ikke sydligere end Vårmland.] 

5. (underslægt Br.) striåtum Fabr: Let kendelig fra 

de 3 foregående ved de i oversigten nævnte kendemærker. 

Oversiden ret mat, med bronzefarvet, undertiden grønligt 

metalskær; følehornenes rodled og roden af de 3 følgende led 

samt lårenes rod og skinnebenene rødgule. Pronotum meget 

bredere end langt. Vingedækkernes punktstriber temmelig 

fine. Længde 5,5—6,5 mm. 

Et tenkelt stk. er fundet under tang på, stranden ved 
Ulfshale, Møn, 18.5.1932. Dette fund er måske af tilfældig 
karakter. Årten er fundet i Holsten og Hamburgegnen, men 
ikke i Sverige eller Norge. På fugtig bund ved bredderne af 
rindende vand og på strandbredder. 

2. gruppe. 

(Metallina Net. + Néja Net. + Phila Motsch.). 

Adskilt fra alle de følgende grupper ved, at vinge- 

dækkernes siderand fortil støder sammen med basal- 
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randen i en stump vinkel (fig. 30, a, p. 77). Længde 

2,5—4,4 mm. 

3. B. (underslægt Met.) låmpros . Hbst. (célere Fabr.). 

Oversiden blank, uden mikroskulptur, med bronzefarvet, 

sjældent grønligt, blåligt eller sort metalskær. Følehornene 

mørke, roden som regel i hvert fald på undersiden rødlig, 

benene rødgule, lår og fødder ofte mørkere. Pandefurerne 

a. lampros L fproperans 

Fig. 33. Bembidion. Penis. 

simple, dybe, svagt S-formet buede, fortil noget udadbøjede, 

pronotum noget bredere end hovedet, ca. "/, bredere end langt, 

hjerteformet, roden inden for de skarpt retvinklede baghjør- 

ner med en længdefold og en dyb grube. Vingedækkerne med 

6, fortil kraftige, bagtil udviskede punktrækker. Længde 

3—4,4 mm. 

åg: Penis langs venstre yderside med en bred længdefor- 

dybning og langs denne yderside med en kraftig fremstående 

længdefold (fig. 33, a). 

Meget almindelig (J, Ø, B) på åben, meget forskelligartet 
bund, ofte på dyrket jord. Talrigst i maj—sept. 

4. B. (underslægt Met.) pråperans Steph. Ligner den 

foregående meget stærkt, men adskilles fra den ved det i 

oversigten nævnte kendemærke samt ved, at pandefurerne 

vel fortil er bøjet udad, men iøvrigt omtrent rette, at pro- 

notums siderande er noget bredere afsat og dets bredeste sted 
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ikke faldende så langt foran midten som hos lampros, samt 

ved anderledes formet penis. Længde 3,5—4,2 mm. | 

gg: Penis uden længdefordybning og -fold som hos lampros 

(fig. 33, b). 

Udbredt og næppe særlig sjælden (J, Ø). Ofte sammen med 
lampros, men mindre eurytop. Den foretrækker solåben, 
spredt bevokset, noget leret, ikke for tør bund. Findetid 
som lampros.…. 

5. B. (underslægt Néja) nigricérne Gyll. Meget nærstå- 

stående til de to foregående, men adskilt fra dem ved helt 

sorte følehorn, helt metallisk mørke ben samt ved, at pande- 

folden bagtil har en længdefure, der fortil ender i det forreste 

supraorbitalpunkt, og at pronotums sider bagtil er kortere 

indbugtede og baghjørnerne derfor kortere afsat. Længde 

3,4—3,8 mm. 

Meget sjælden (J). Rye (på en sti gennem lyngbevoksning, 
i antal maj 1962 og 1963), Funder (1 eks. ?%/,), Udbyhøj ved 
Randers fjord (i antal på en strandmark, sept.), Rebild (1 eks. 
30/,). På lyngbund, dels på tør sandbund, ofte sammen med 
Amara infima, dels på sort, noget fugtig mosebund sammen 
med bl. a. B. humerale, løbende fremme eller skjult ved lyng- 
buskenes rod; i udlandet undertiden taget i massevis på af- 
skrællede lynghedepartier ved roden af de enkeltstående, atter 
opvoksede lyngbuske, hvorimod den ikke forekom i de til- 
stødende tætbevoksede hedepartier. 

6. B. (underslægt Phila) obtusum Serv. Oversiden brun- 

lig eller brunsort, oftest med ret svagt grønligt eller blåligt 

metalskær, følehornenes rod og benene rødgule. Pandefurerne 

simple, omtrent parallelle. Pronotum over ”/, bredere end 

langt, bredere end hovedet, inden for de stumpvinklede bag- 

hjørner med en længdefold og en dyb grube. Vingedækkerne 

med yderst svag, bagtil tydeligt tværridset eller tvær- 

masket mikroskulptur, og med 5 eller 6 bagtil udviskede 

punktstriber, 7. stribe oftest yderst svagt antydet. Længde 

2,9—3,9 mm. 

Almindelig (J, Ø, B). På åben eller noget skygget, lidet 
fugtig, leret bund, ofte på dyrket jord. Talrigst for- og efterår. 
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3. gruppe. 

(Actédium Motsch. + Testédium Motsch. -+ 

Paraprincidium Net.). 

Pandefurerne svagt eller utydeligt afgrænsede og 

kraftigt punkterede. Længde 3,3—4,7 mm. 

7. B. (underslægt Act.) pållidipénne. Illig. Let kendelis 

fra alle vore andre arter ved de lyse, meget brede vingedæk- 

ker, der kun er rigeligt "/, gang længere end tilsammen brede 

og tilsammen næsten dobbelt så brede som pronotum. Over- 

siden med fin, isodiametrisk netmasket mikroskulptur. Hoved 

og pronotum metalgrønne eller sjældnere kobberfarvede, vinge- 

dækkerne bleggule, scutellarpartiet og et takket tværbånd bag 

midten mørkere, følehorn og ben rødgule. Pronotum hjerte- 

formet, ca. ”/, bredere end langt, roden rynket, uden længde- 

fold eller tydelig sidegrube. Vingedækkerne med 7 bagtil (bort- 

set fra sømstriben)udviskede punktstriber. Længde 4,2—4,7 mm. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). F. eks.: Årøsund, 
Esbjerg, Fanø, Bryrup, Vrads, Salten Langsø, Mossø, Strand- 
kær (Mols), hyppig på strandbredder i det nordlige Jylland ; 
Ærø, Falster (f.eks: 'Bøtø),:. Præstø fed,» Tissø; Jægerspris 
Vesterstrand, Esrum sø, Tisvilde; Bornholms øst- og vestkyst. 
På strand- og søbredder, på åben, sandet, steril eller kun plet- 
vis bevokset bund, umiddelbart ved vandet, ofte i selskab 

med Dyschirius obscurus, D. thoracicus og Bledius arenarius. 

8. B. (underslægt Test.) bipunctåtum £/ "Let kendelig 

fra alle vore andre arter ved kroppens, benenes og følehorne- 

nes farve i forbindelse med vingedækkernes store, grube- 

agtige dorsalpunkter. Bronzefarvet, undertiden metallisk blå- 

sort eller sort, følehorn og ben sorte. Oversiden med fin, iso- 

diametrisk netmasket mikroskulptur. Pronotum omtrent "/, 

bredere end langt, langs randene meget groft punkteret, inden- 

for baghjørnerne med en meget fin længdefold og en stor 

grube. Vingedækkerne med 7 bagtil (bortset fra sømstriben) 

udviskede punktstriber, 3. stribemellemrum med 2, meget 

sjældent med 3, store, grubeagtige punkter. Længde 4—4,7 mm. 
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Eibredt;umen ret; sjælden (J,-Ø,-B): sFseks.:vHøjer; Balle- 
bE0Æ Sundeved, Alssund, Esbjerg, "Kolding. fjord; Oks. sø 
(Mosskov), Lemvig strand; stranden ud for Hamborgskov 
(Lolland), Boserup strand, Bognæs strand, Amager, Tissø, 

Hørsholm, Jægerspris Vesterstrand, Dybesø; Rønne, Hasle. 
Især på strandbredder, men også på søbredder; på ret for- 
skelligartet, f. eks. sandet, gruset eller lerblandet bund. 

AM) (underslægt. Parapr.) ruficolle | lig. Let: kendelig 

fra alle de andre arter (bortset fra laterale) ved pronotums 

farve. Rødgul, oversiden med grønligt skær, hovedet, punk- 

terne ved pronotoms for- og bagrand og i vingedækkernes 

striber bronzegrønne. Pronotum inden for baghjørnerne med 

et indtryk og uden længdefold. Vingedækkernes punktstriber 

tydelige til spidsen. Længde 3,3—3,5 mm. 

Meget sjælden (Ø, B). Der foreligger kun 3 danske eks.: 
1 eks. fra Vesterfælled ved København, 1 eks. vistnok fra 

Guldborgsund (begge disse fund meget gamle) og 1 eks. fra 
stranden nord for Rønne ved Bagå ”%/, 1952. Den lever steno- 
topt umiddelbart ved vandet på flade, sterile eller yderst 
spredt bevoksede sandbredder ved rindende vand og søer, 
men er dog i Nordtyskland også fundet på strandbred sam- 
men med pallidipenne; antageligt overvintrende som imago. 

4. gruppe. 

(Notaphus Steph.). 

Hoved og pronotum (undtagen hos 14. ephippium) 

med tydelig netmasket mikroskulptur. Pandefurerne 

simple, omtrent parallelle, ikke særlig dybe, upunk- 

terede, ikke forlængede fremefter på mundskjoldet. 

Pronotum hjerteformet, bredere end langt, inden for 

baghjørnerne med en længdefold og en grube. Vinge- 

dækkerne med lys tegning eller helt gule, punktstri- 

berne tydelige helt til spidsen, de 2 dorsalpunkter 

står i 3. stribemellemrum (ikke i 3. stribe). 

10. B. dentéllum Thunb. Let kendelig fra gruppens føl- 

gende arter ved størrelsen, de lange følehorn og den i over- 
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sigten beskrevne pandefold. Fra 14. ephippium yderligere 

adskilt ved hovedets og pronotums tydelige, netmaskede 

mikroskulptur og fra gruppens andre arter ved vingedækker- 

nes meget finere, yderst svage, næsten tværridsede — ikke net- 

maskede — mikroskulptur. Hoved og pronotum mørkt grøn- 

ligt metalfarvede, vingedækkerne brungule, med metalskær, 

med to mørke, takkede tværbånd, et i midten og et foran 

spidsen; følehornene mørke, deres rod og benene brungule. 

Vingedækkernes punktstriber fortil temmelig kraftige. Længde 

5,1—6 mm. 

Hidtil kun fundet på Bornholm i stort antal på vådt dynd 
(uden for et bælte af padderokker) i Skelsmyre i Rønne plan- 
tage, juni, samt enkeltvis ved Blykobbe ås udløb og ved 
Hammeren (ved et vandhul mellem padderokker). Den fore- 
trækker meget fugtig, blød, stærkt slammet, gerne noget 
skygget bund umiddelbart ved stående eller langsomt rin- 
dende vand. 

11. B. vårium Oliv. (ustulåtum Thoms.). Større end de 

3 følgende arter. Hoved og pronotum mørkt bronzegrønlige, 

vingedækkerne mørke, med sortgrønt metalskær, en rodplet 

inden for skuldrene, 2 takkede, ofte i småpletter opløste tvær- 

bånd og spidsen samt den overvejende del af sidedækkerne 

brungule; følehornene mørke med lysere rod, benene oftest 

brunrøde, lysere end hos obliquum, men mørkere end hos 

semipunctatum. Vingedækkerne mere langstrakte end hos de 

2 følgende, punktstriberne ret fine, finere end hos semipuncta- 

tum, men grovere end hos obliquum. Længde 4—5,2 mm. 

Almindelig (J, Ø, B). På fugtig, blød, åben lerbund, både 
ved havet og ved ferskvand. 

12. B. semipunctåtum Donov. (adustum Schaum). Nær- 

stående til den foregående, men adskilt fra den ved de i 

oversigten nævnte kendemærker samt ved bagtil lidt mindre 

stærkt tilsmalnet pronotum. Vingedækkernes mørke farve 

oftest indskrænket til 3 takkede tværbånd, deres mikroskulp- 

tur er tydeligt svagere og mindre regelmæssig end hos 

varium og obliquum. Længde 3,2—4 mm. 
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Meget sjælden (B). Kun fundet fåtalligt på stranden nord 
BR rune, bl 2.27, 1, aug. Foretrækker noget fugtigt, 

fint sand med overfladeslamlag og spredt, kort vegetation på 
skrænter ved rindende vand. Ofte i selskab med litorale — 
eller undertiden dentellum — samt- Bledius opacus, longulus og 
subterraneus. 'Talrigst i juni. 

13. B. obliquum Sturm. Nærstående til de to foregå- 

ende, men adskilt fra dem ved de i oversigten nævnte kende- 

mærker. Fra varium kendes den iøvrigt ved mindre størrelse 

og fra semipunctatum let ved meget finere punktstriber på 

vingedækkerne. Disse er som regel sortgrønlige, med to lyse, 

ofte i småpletter opløste, og hyppigst lidet tydeligt fremtræ- 

dende tværbånd, men undertiden (var. freymuthi Wagner) 

er de sortblå med ret skarpt markeret lys tegning. Længde 

3,0—4 mm. 

Udbredt, .men mindre almindelig end varium (J, Ø,B). 
På fugtig, blød, ler- eller tørvebund, oftest ved ferskvand. 

Var. freymuthi er sjælden. 

14. B. ephippium Marsh. Let kendelig fra gruppens andre 

arter ved, at oversiden ikke er mikrochagrineret. Hoved og 

pronotum mørkt metalgrønne, følehorn, ben og vingedækker 

gule, de sidste med metallisk skær og bag midten oftest med 

en mørkere sømplet. Længde 2,5—3 mm. 

Meget sjælden (J). Hidtil kun fundet på Skallingen (1 eks. 
på sandet bred ved et vandhul ”/, 1961). Halobiont; på Syd- 
slesvigs vestkyst, bl. a. ved Husum (og på Norderney, Føhr 
og Amrum) er arten fundet i antal ved randen af vandhuller 
bag digerne, især i juni og aug., nogle år meget hyppigt, andre 
år helt manglende. 

&. gruppe. 

(Péryphus Steph.). 

Pandefurerne simple, omtrent parallelle, upunk- 

terede (undtagen hos 18. decorum og 20. saxatile), ikke 

forlængede fremefter på mundskjoldet. Pronotum 

hjerteformet. Vingedækkernes punktstriber eller i 
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hvert fald de ydre af dem mod spidsen finere eller 

udviskede, de 2 dorsalpunkter står i 3. punktstribe 

(ikke i 3. stribemellemrum). Større arter, 4—6,2 mm. 

A. Arter med metalgrønne eller -blå vingedækker, 

der undertiden bagtil er brunlige, men ikke iøvrigt 

har nogen lys tegning. 

15. B. stéphensi Crotch. Oversiden blank, med grønligt 

eller blågrønt metalskær, vingedækkerne mod spidsen ofte 

brunlige; følehornenes 3 inderste led og roden af det 4. samt 

benene rødgule, lårene ofte lidt mørkere mod roden. Prono- 

tum ca. ”/, bredere end langt, med stærkt rundede, bagtil ind- 

buede sider og retvinklede baghjørner. Vingedækkerne med 

meget fin tværmasket mikroskulptur, hvert med 6, bagtil ud- 

viskede punktstriber, 7. stribe oftest næppe eller kun yderst 

svagt antydet. Længde 5,5—6 mm. 

Ret sjælden (J, Ø, B). F. eks. Kelstrup strand, skovene 
omkring Vejle, Marselisborg havskrænter; Tåsinge, Ærø, 
Redsle skov, Enø, Møns klint, Strandmøllen, Furesøen, Tis- 
vilde. På fugtige, noget skyggede, sparsomt bevoksede ler- 
skrænter med kildevæld, især havskrænter, undertiden sam- 

men med nitidulum, ofte med Stenus fossulatus. 

16. B. nitidulum Marsh. Nærstående til den foregående, 

men let at adskille fra den ved de i oversigten angivne kende- 

tegn samt ved, at øjnene er mere hvælvede og tindingerne 

kortere, at pronotum er ca. ”/, bredere end langt, at vinge- 

dækkerne er forholdsvis lidt kortere og 7. stribe hyppigst lidt 

tydeligere og at benene er betydelig mindre langstrakte. 

3. følehornsled ofte delvis mørkt. Længde 4,5—5,3 mm. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). På fugtig, ofte 
noget skygget, leret eller gruset bund, f. eks. i ler- og grusgrave 
og på havskrænter, især ved kildevæld. 

17. B. monticola Sturm. Nærstående til de 2 foregående, 

men let kendelig fra dem ved de i oversigten nævnte kende- 

mærker og ved, at som regel kun 1. følehornsled er helt lyst, 
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fra stephensi yderligere adskilt ved ringere størrelse og fra 

nitidulum yderligere ved, at hoved og pronotum er forholdsvis 

betydelig mindre, pronotum kun ca. ”/, bredere end langt, 

vingedækkerne lidt fladere og deres punktstriber oftest knapt 

så kraftige og mellem- og bagfødderne betydeligt slankere. 

Oversiden er lidt mindre blank og dens farve ofte lidt mere 

blålig. Benene er altid helt rødgule. 7. punktstribe næppe an- 

tydet. Længde 4,5—5 mm. 

Meget sjælden (J). Kun fundet ved Varde å i Nørholm skov 
(i opskyllede plantedele, maj-okt.) og ved Grejså i Greisdalen 
(eks). På fintsandede eller lerede; noget skyggede; 
meget sparsomt bevoksede bredder af rindende vand, umid- 
delbart ved vandet, måske især hvor bredden danner brinker. 

18. B..decorum  Panz. Let kendelig fra de 3 foregående 

arter ved de i oversigten angivne kendemærker. Oversiden 

med blågrønt eller blåt metalskær, følehornenes 1. og roden 

af de 2—3 følgende led samt benene rødgule. Hovedet uden, 

pronotum og vingedækkerne med yderst fin tværmasket 

mikroskulptur. Pronotum kun lidt bredere end langt, roden 

mere eller mindre tydeligt punkteret, rodgruberne lidet dybe, 

bagranden på hver side lidt skråt afskåret. Vingedækkerne ret 

flade, siderne i midten noget mindre rundede end hos de 

foregående, punktstriberne kraftige, bagtil udviskede. Længde 

5,9—6 mm. 

Denne art er kun fundet ved Sønderborg (1887) og i Ulfs- 
lyst ved Haderslev, hvor den i maj 1881 forekom i stort antal 
minst t" løv ved en skovbæk, men ikke senere er blevet 
genfundet. I Tyskland er arten fundet på grus- og kalkbund 
ved rindende vand og i sandgrave. 

B. Arter med metalgrønne eller -blågrønne vinge- 

dækker, der foran spidsen har et lyst tværbånd eller 

en lys plet, som undertiden breder sig fremefter. 

19. B. lunåtum Duft. Oversiden metalgrøn, vingedæk- 

kerne foran spidsen hvert med en stor, skrå, ofte ret svagt 

afgrænset, rødgul plet, der undertiden breder sig fremefter; 
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følehorn og ben rødgule, de første mørkere mod spidsen. 

Hoved og pronotum uden, vingedækkerne med meget fin 

tværmasket mikroskulptur. Pronotum næsten ”/, gang bre- 

dere end langt, inden for baghjørnerne med en fin længdefold 

og en dyb grube, roden punkteret. Vingedækkerne brede og 

hvælvede, med kraftige, bagtil udviskede punktstriber, 7. 

stribe som regel næppe antydet. Længde 5,5—6,2 mm. 

Ret sjælden (J, Ø). F. eks.: Højer, Esbjerg, Fanø, Kolding, 
Vejle fjord, Horsens fjord, Randers fjord; Odense gamle kanal 
(uudhærdede eks. "?/,). På fugtige, lerede, gerne noget skyg- 
gede bredder, oftest ved havet, undtagelsesvis ved rindende 
ferskvand. Overvintrer måske hovedsagelig som larve. 

C. Arter, hvis vingedækker enten er mørke med 4 gule 

pletter eller gule med mørk, oftest korsformet tegning. 

20. B. saxåtile Gyll. Adskilt fra gruppens følgende arter 

ved, at hovedet bagtil ved pandefurerne er groft punkteret, 

og at vingedækkerne har 7 tydelige punktstriber, der bagtil 

vel er finere, men ikke udviskede. Iøvrigt udmærket ved ret 

flade, temmelig smalle og ret parallelsidede vingedækker. 

Arten ligner iøvrigt tetracolum, men er mindre, og vingedæk- 

kernes bageste lyse plet er oftest mindre skråstillet og mere 

rund. Følehornenes rodled og delvis de 2—3 følgende led lyse; 

kæbepalpernes næstsidste led brunligt. Pronotums midtparti 

uden mikroskulptur. Længde 4—5 mm. 

Udbredt, men ret sjælden (J, Ø, B). Hos os aldeles over- 
vejende ved havet, især på lerede eller grusede havskrænter 
ved kildevæld, ofte i selskab med stephensi og nitidulum. 

21. B. tetracohlum Say (ustulåtum 1. udgave). Over- 

siden mørkt metalgrøn, vingedækkerne hvert med en brungul 

skulderplet og en oftest lidt lysere, skrå plet foran spidsen; 

følehornenes 1.—4. led helt eller delvis samt benene rødgule, 

lårene ofte lidt mørkere, næstsidste kæbepalpeled rødgult, 

oftest kun mod spidsen lidt mørkere. Pronotum ca. ”/, bre- 

dere end langt, roden kraftigt rynketpunkteret, rodgruberne 

dybe, længdefolderne tydelige. Vingedækkerne ret hvælvede, 
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med tydeligt rundede sider, punktstriberne kraftige, bagtil 

meget fine, 7. stribe tydelig fortil. Længde 5—6 mm. | 

Meset almindelig (J, Ø, B). På noget fugtig, gerne noget 
skygget, leret bund; også på dyrket mark og ved stalde og 
udhuse. 

Fig. 34. Bembidion bruxellense g. x 10. 

SSB bruxellénse Wesm. (rupéstre 1. udgave). (fig,:34). 

Kendelig fra de nærstående arter ved de i oversigten nævnte 

skelnemærker. Ligner iøvrigt mest tetracolum, men adskiller 

sig fra den ved ringere størrelse, mørkere grundfarve på vinge- 

dækkerne, som er lidt mere hvælvede, og mørkere lår. Længde 

4—5 mm. 

Ikke sjælden (J, Ø, B). På forskelligartet, fugtig bund ved 
fersk- og saltvand. 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller TJ 
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23. B. andréae F., forma poléånicum G. Miller (dissolu- 

tum Hellén, cruciåtum Schiødte). Hoved og pronotum metal- 

grønne, vingedækkerne gule med mørk yderkant, spidsparti 

og korstegning, bestående af et smalt sømbånd og et bredt, 

udadtil tilsmalnet, men dog til sideranden nående tværbånd. 

Benene og i det mindste de 3 inderste følehornsled rødgule, 

næstsidste kæbepalpeled lysere eller mørkere brunt. Prono- 

tum bagtil ret stærkt tilsmalnet. Vingedækkerne mindre hvæl- 

vede end hos tetracolum, siderne tydeligt rundede, punktstri- 

berne ret fine, bagtil udviskede, 7. stribe yderst fin eller næsten 

forsvundet. Længde 4,8—5,5 mm. 

Sjælden (J, Ø, B). F. eks.: Kelstrup strand, Halk, Esbjerg, 
Kås strand, Sallingsund, Lønstrup; Ærø, Lyø, Gedser, Møn, 

Enø, Amager, Lynæs, Tisvilde. På fugtig ler- og sandbund 
ved havet, især på lerede havskrænter ved kildevæld. 

24. B. femoråtum Sturm. Meget nærstående til den fore- 

gående, men adskilt fra den ved de i oversigten nævnte kende- 

mærker samt ved, at gennemsnitsstørrelsen er lidt ringere, 

at hovedets og pronotums metalfarve er mørkere og mindre 

tydeligt grønlig, ofte med svagt kobberskær, at pronotum 

bagtil er lidt mindre tilsmalnet, at vingedækkernes sider i 

midten er lidt mindre rundede, og at deres skuldre er lidt 

mere fremtrædende. Næstsidste kæbepalpeled næsten altid 

mørkt. Længde 4,5—5 mm. 

Ret almindelig (J, Ø, B). På fugtig, spredt bevokset, gerne 
leret eller lerblandet bund, f. eks. i ler- og grusgrave; også 
på dyrket mark. 

25. B. concinnum Steph., Nærstående til de 2 foregå- 

ende, men adskilt fra dem ved, at hoved og pronotum er 

forholdsvis bredere, at vingedækkerne er mere parallelsidede, 

at deres punktstriber oftest er lidt kraftigere, at deres søm- 

bånd er bredere, men deres tværbånd afkortet, så at det ikke 

når til sideranden, at denne ikke er så mørk, og at følehornene 

er lysere, helt gule eller lidt mørkere mod spidsen. Længde 

4,8—5,3 mm. 

Meget sjælden (J). Hidtil kun fundet på Jyllands vestkyst 
på strækningen mellem Rømø-dæmningen og Højer sluse, 
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maj-juni 1961, især i antal under sten på fugtig bund ved 
Ballum sluses udløb, bl. a. ??/,. Under noget lignende forhold 
er arten, der normalt lever på svær, mere eller mindre tæt 
planteklædt marskbund, fundet ved Elben. Ved den tyske 
nordsøkyst er arten lokal og svingende i hyppighed. 

26. B. obscuréllum Motsch. (fuscicrus Motsch.). Adskilt 

fra alle de foregående arter i gruppen ved vingedækkernes 

tydelige, isodiametrisk netmaskede mikroskulptur. Hoved 

og pronotum blanke, metallisk sortgrønne, bortset fra hove- 

dets bageste del uden mikroskulptur. Vingedækkerne gule, 

som regel med smalt mørk søm, mørkt spidsparti og bag mid- 

ten med et ved sømmen meget bredt, men udefter stærkt af- 

smalnet mørkt tværbånd, så at den gule tegning bagtil dan- 

ner en skrå plet; følehorn og ben brungule, de første lidt mør- 

kere mod spidsen. Pronotum ca. ”/, bredere end langt, roden 

på hver side med en tydelig længdefold og en ret dyb grube, 

mellem gruberne fint rynket, men uden grov punktur. Vinge- 

dækkerne flade, med 6 meget fine, bagtil endnu finere punkt- 

striber, 7. stribe næsten helt forsvundet. Længde 4—5 mm. 

Hos det danske eks. er vingedækkerne næsten helt gule, 

kun lidt mørkere langs sømmen og med lidt mørkere afskyg- 

ninger i midten og ved spidsen. 

Meget sjælden (J). Der foreligger kun eet dansk eks. fundet 
i klitterne -ved Vejrs strand 29/, 1931. Arten er i Europa ellers 
kun fundet på Kolahalvøen og Kaninhalvøen samt i Petschora- 
området, og det danske fund er overordentligt overraskende. 
I Lapland er arten fundet på flyvesand ved en flods udmun- 
ding i havet. 

6. gruppe. 

(Népha Motsch.). 

Adskilt fra den forrige gruppe ved, at vingedæk- 

kernes punktstriber er stærkt forkortede, så at de 

ikke når tilbage til vingedækkernes midte, og herved 

i forbindelse med farven let kendelig fra alle vore 

andre bembidier. 

( 
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27. B. géner Kuster var: illigéri- Netol (quådrisuttåtunm 

auct.). Oversiden blankt sort eller sortgrøn, uden mikro- 

skulptur. Vingedækkerne hvert med en stor hvidgul skulder- 

plet og en mindre, rund, hvidgul plet foran spidsen; følehor- 

nenes 1. og roden af de 3 følgende led lyse, benene" sullige 

med mørkere knæled. Pronotum hjerteformet, bagtil stærkt 

tilsmalnet, kun lidt bredere end langt og kun meget lidt 

bredere end hovedet, roden punkteret, uden længdefolder. 

Vingedækkernes forkortede striber punkterede. Længde 4— 

7 as 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). På åben, fugtig, steril eller 
næsten steril lerbund, f. eks. i lergrave, sjældnere på lerblan- 
det sand- eller tørvebund. 

OrFUDpe. 

(Emphanes Motsch. + Semicåmpa Net. + 
LophasSteph: 

Adskilt fra 5. gruppe ved, at vingedækkernes -dor- 

salpunkter står i 3. stribemellemrum og ved ringere 

størrelse (2,4—3,5 mm). 

28. B. (underslægt Semic.) schueppeli Dej. Let kende- 

lig fra gruppens følgende arter ved oversidens tydeligt net- 

maskede mikroskulptur, hvis masker på vingedækkerne er 

meget tværbrede. Sort, oversiden med mørkt grønligt eller 

blåligt metalskær, vingedækkernes spids ofte lidt lysere, føle- 

hornenes 2 første led og roden af de 2 følgende rødgule, 

benene rødlige, lårene ofte mørkere. Pandefurerne bagtil om- 

trent parallelle, fremefter fortsat på mundskjoldet og her 

svagt konvergerende, så at de fortil kun nærmer sig hinanden 

noget, pandefolderne fortil delt af en længdefure. Pronotum 

ca. ”/, bredere end langt, siderne bagtil med længere indbugt- 

ning end hos de følgende arter i gruppen, rodens længdefolder 

ret lange og kraftige og dens rodgruber brede og dybe, bag- 

randen ikke skråt afskåret ved baghjørnerne, disse derfor ret- 

vinklede. Vingedækkerne forholdsvis korte, siderne rundede, 
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punktstriberne ikke ret grove, bagtil udviskede. Længde 2,8— 

SE. i 

Sjælden (J). F. eks.: Bygholm å, Borum bæk, Lyngbygårds 
å og Brabrand sø. Ved å- og søbredder, på lerblandet, gerne 
noget planteklædt og noget skygget sandbund. 

29. B. (underslægt Semic.) gilvipes Sturm. Nærbeslægtet 

med den foregående, men adskilt fra den ved, at oversiden 

mangler mikroskulptur og derfor er blankere, at oversidens 

metalskær oftest er utydeligt eller meget svagt, at benene er 

lysere, at pronotum er stærkere tilsmalnet bagtil, dets sider 

kortere indbugtede og dets længdefolder kortere, at vinge- 

dækkernes punktstriber er meget grovere, og at størrelsen er 

ringere. Frå gruppens følgende arter adskilles den ved, at 

pronotums bagrand ikke er skråt afskåret ved baghjørnerne 

og disse derfor retvinklede. Længde 2,5—3 mm. 

Edbredt, men ret sjælden J, Ø, B). På fugtig bund, især 

strand-, sø- og åbredder. 

EH (underslægt Emph.) minimum Fabr'(pusillum 

Gyll.). Blankt sort, oversiden oftest med mørkt, blåligt eller 

grønligt metalskær, vingedækkerne bagtil ofte brunlige, føle- 

horn og ben brune eller sortbrune; Pandefurerne omtrent 

parallelle, ikke tydeligt fortsat på mundskjoldet. Pronotum 

bagtil meget stærkt tilsmalnet, roden med tydelige længde- 

folder og ret smalle rodgruber, bagranden ganske lidt skråt 

afskåret ved baghjørnerne, disse derfor ikke helt retvinklede. 

Vingedækkerne forholdsvis længere og fladere end hos de 2 

foregående. Længde 2,5—3,2 mm. 

Ret almindelig (J, Ø, B). Halophil; på fugtig, leret eller 
ler- og sandblandet, gerne noget planteklædt bund, f. eks. 
marskenge, og på stranden under tang, ofte sammen med 
Dyschirius salinus, kun undtagelsesvis ved bredden af fersk- 
vand. 

31. B. (underslægt Emph.) normånnum Dej. Nærstå- 

ende til den foregående, men let adskilt fra den ved de i over- 

sigten nævnte kendetegn, samt ved, at følehornsroden er 
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lysere, at benene er lysere, brungule eller brunrøde, at pro- 

notums sider er mindre stærkt rundede, at vingedækkerne er 

forholdsvis bredere, stærkere hvælvede, deres punktstriber 

grovere og den lyse farve foran spidsen oftest mere udbredt, 

undertiden dannende en udvisket plet lidt foran spidsen, samt 

at størrelsen er betydeligere. Længde 3—3,5 mm. 

Sjælden (J, Ø, B). Skallingen, Fanø, Esbjerg, Vejrs; Turø, 
Korsør, Amager. Halobiont; på fugtig bund ved havkyster, 
f. eks. ved kanten af brakvandshuller, men også på strand- 
bredder under tang. 

32. B. (underslægt Emph.) tenéllum Er. Denne art lig- 

ner i form og farve stærkt den foregående, men adskiller sig 

fra den ved de i oversigten nævnte kendemærker samt ved, 

at pronotums rod har svagere længdefolder og foruden gru- 

berne ved baghjørnerne har en rund grube på hver side af 

midtlinien. Pronotums bagrand er lidt mere skråt afskåret 

ved baghjørnerne end hos de to foregående og baghjørnerne 

derfor lidt mere stumpvinklede og lidt mere rykket fremefter. 

Længde 2,4—2,8 mm. 

Sjælden (J, Ø, B). Vejle; Rudkøbing (i antal ?9%/,), Turø rev 
(i antal ved brakvandshuller 7-£/,), Skejten ved Fuglsang 
(Lolland), Gåbense, mose ved stranden ud for Korsør skov 
(i antal ?9%/,); stranden nord for Rønne. Halophil; ved hav- 
kyster på fugtig bund, f. eks. ved kanten af brakvandshuller. 

33. B. (underslægt Lépha) quådrimaculåtum L. Denne 

og den følgende adskilles let fra alle vore andre bembidier 

ved Vingedækkernes gule skulderplet i forbindelse med, at 

det stærkt hjerteformede pronotums bagrand på hver side er 

skråt indbuet, så at de tandformet fremstående baghjørner 

er rykket et betydeligt stykke fremefter (fig. 31, a, p. 79). Hos 

de 3 foregående arter er dette kendetegn vel til stede, men 

i tydeligt svagere grad. Hoved og pronotum metallisk sort- 

grønne, vingedækkerne sorte eller sortbrune, en stor skulder- 

plet og en mindre, rund, kun sjældent utydelig, plet foran 

spidsen hvidgule, følehornenes 4 første led og benene rødgule, 

lårene kun ubetydeligt mørkere. Pronotum ca. ”/, bredere 
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end langt, kun ganske lidt bredere end hovedet. Vingedæk- 

kernes punktstriber bag midten udviskede. Længde 2,5— 

3,5;mm. 

Ret almindelig (J, Ø, B). På solåben, gerne leret eller ler- 
eller sandblandet bund, også på dyrket mark; kræver kun 
ringe fugtighed. 

34. B. (underslægt Lépha) humeråle Sturm. Adskilt fra 

den foregående ved, at vingedækkerne kun har en lille, rund 

hvidgul skulderplet, men ingen spidsplet. Følehornene og 

lårene sorte eller sortbrune. Længde 2,5—3 mm. 

Sjælden (J, Ø, B). Kongsmose ved Draved, mose i Varde 
søndre plantage, Silkeborgegnen, Pindstrup tørvemose; Bølle- 
mosen, Sortemose ved Allerød; stranden nord for Rønne 
(under tang). I tørvemoser, på fugtige, sterile tørvepletter, 
oftest lige ved vandkanten. Hyppigt løbende fremme i varmt 
solskinsvejr. 

8. gFUDDPE. 

(Diplocåmpa Bed.). 

Hoved og pronotum med omtrent isodiametrisk net- 

masket, vingedækkerne med tværridset eller tvær- 

masket, meget fin mikroskulptur. Pandefurerne bagtil 

omtrent parallelle, fortsat fremefter på mundskjoldet 

og her konvergerende, pandefolderne i hele deres 

længde med en længdefure og derfor dobbelte (fig. 

32, b, p. 80). Pronotum tydeligt bredere end hovedet, 

mindst ca. "/, bredere end langt, bredt hjerteformet, 

roden på hver side med en grube og en længde- 

fold. Vingedækkernes punktstriber bagtil udviskede. 

Længde 2,8—4 mm. 

35. B. fumigåtum Duft. Hoved og pronotum sorte, ret 

matte, med mørkt metalskær, vingedækkerne brungult og 

mørkt spættede, således at tegningen danner takkede tvær- 

bånd og snart den brungule, snart den mørke farve dominerer; 
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følehornsroden og benene rødgule. Pronotum over "/, bredere 

end langt. Længde 3,5—4 mm. 

Ret sjælden (J, Ø, B). F. eks.: Rudbøl sø, Esbjerg, Holms- 
land klit; Sanderum mose, Nordfalster, Vejlø bugt, Ringsted, 
Ortved skov, Vestsjælland, Utterslev mose, Kagsmose, Dam- 
husmosen; Blykobbe. På fugtig bund både inde i landet og 
ved havet på syltenge. 

36. B. assimile Gyll. (fig. 35). Oversiden sort, med mørkt 

grønligt eller blågrønt metalskær, vingedækkernes spids og 

oftest en rund plet foran denne samt følehornsroden og 

benene rødgule. Pronotum ca. !/, bredere end langt. Vinge- 

dækkernes punktstriber kraftigere end hos den foregående. 

Længde 2,8—3,5 mm. 

Almindelig (J, Ø, B). På: meget fugtig» mere-'eller imindre 
leret, ofte noget sandet, vegetationsrig, ikke eller lidt skygget 
bund. 

37. B: clårki Daåws. "Nærbeslægtet med den foregående; 

men adskilt fra den ved de i oversigten nævnte kendemærker 

samt ved, at vingedækkerne er lidt svagere mikrochagrinerede 

og som regel ikke har nogen tydelig lys plet foran spidsen, at 

benene er noget mørkere, at hoved og pronotum er forholds- 

vis større, og at arten gennemsnitligt er lidt større. Flyve- 

vingerne rudimentære. Længde 3,2—3,7 mm. 

Udbredt,:men ikke almindelig (J,.Ø, B). På fugtig, muldet: 
ofte noget lerblandet, gerne noget skygget mose- og engbund, 
undertiden i antal sammen med assimile. 

38. B. transpårens Gebler (contaminåtum Sahlb.). Nær- 

beslægtet med de to foregående, især med clarki, men adskilt 

fra dem begge ved meget finere punktstriber på vingedæk- 

kerne, fra assimile yderligere ved de i oversigten nævnte 

kendemærker samt noget mørkere ben, forholdsvis større 

hoved og pronotum, lidt betydeligere størrelse og oftest større 

plet på vingedækkerne, og fra clarki yderligere ved, at vinge- 

dækkerne er lidt tydeligere mikrochagrinerede og oftest har 

en lys plet foran spidsen, der hyppigst mangler hos clarki, og 

at flyvevingerne (hos danske eksemplarer) er fuldt udviklede. 
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Undertiden har vingedækkerne også foran midten en lille lys 

plet, der i sjældne tilfælde også kan være antydet hos clarki. 

Længde 3,1—3,8 mm. 

Fig. 35. Bembidion assimile gg. x 13. 

Meget sjælden (B). Kun fundet på Bornholm under tang 
på stranden mellem Rønne og Onsbæk og udfor Blykobbe 
plantage samt ved udløbet af Dynddalen ved Rø og af Øle å. 
I Sydsverige lever arten stenotopt på lerede, rigt bevoksede 
søbredder, navnlig i tæt tagrørsvegetation umiddelbart ved 
vandkanten, ofte i gamle tagrørsbræmmer, der ligger i van- 
det, sammen med Odacantha og Agonum thoreyi. 

9. gruppe. 

(Trepanedåris Net. + Trépanes Motsch.). 

Oversiden blank, uden mikroskulptur. Pandefu- 

rerne skarpe og dybe, omtrent rette, i hele deres 
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længde stærkt konvergerende, fortsat fremefter på 

mundskjoldet og fortil nærmet stærkt til hinanden 

(fig. 32, a, p. 80). Pronotum ikke eller kun lidt bre- 

dere end hovedet, hjerteformet, roden på hver side 

inden for baghjørnerne med en grube og en længde- 

fold. Vingedækkernes punktstriber bagtil udviskede. 

Længde 2,5—3,8 mm. 

39. B. (underslægt 'Trepanedéris) déris Gyll. Oversiden 

blankt metalsort, en rund plet på vingedækkerne foran spid- 

sen og ofte også selve denne rødlig, vingedækkerne under- 

tiden i større udstrækning brunrøde; følehornsroden og be- 

nene brunrøde eller brungule. Pronotum næppe bredere end 

hovedet. Vingedækkerne ret brede og hvælvede. Længde 

3—3,3 mm. 

Ret almindelig (J, Ø, B). På fugtig, planteklædt, meget 
forskelligartet bund. 

40. B. (underslægt Trépanes) articulåtum Panz. Hoved 

og pronotum metalgrønne, vingedækkerne lysere eller mør- 

kere brune, den forreste tredjedel samt en skråplet foran 

spidsen brungule; følehorn og ben rødgule, de første mørkere 

mod spidsen. Pronotum ca. så bredt som hovedet. Vingedæk- 

kerne ret brede og hvælvede. Længde 3—3,8 mm. 

Ret almindelig (J, Ø, B). På fugtig, leret eller lerblandet 
bund, ofte i lergrave. 

41. B. (underslægt 'Trépanes) &ctomaculåtum  Goeze 

(sturmi Panz.). Mindre end de 2 foregående med bredere pro- 

notum, der er lidt bredere end hovedet og hvis sider er stær- 

kere rundede og bagtil kortere indbuede. Hoved og pronotum 

metalsorte, vingedækkerne lysere eller mørkere brune eller 

brunsorte, nogle aflange småpletter på forreste halvdel, en 

rund plet foran spidsen og selve denne brungule; følehorns- 

roden og benene rødgule. Pronotum på hver side mellem side- 

gruben og midtfuren med 2 små, ofte utydelige gruber. Vinge- 

dækkerne brede, fladt hvælvede. Længde 2,5—2,8 mm. 
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Meget sjælden (B). Der foreligger kun 2 danske eks., fundet 
under tang på stranden ved Rønne, det ene ?/, 1857, det andet 
5195 (ved. Rosmandebæk). Arten foretrækker fugtig, 
slammet, noget skygget bund ved bredder af ferskvand, f.eks. 
skovsumpe, men er også nogle steder fundet på saltbund. 

10. gruppe. 

(Philéchthus Steph.). 

Adskilt fra alle de foregående arter (undtagen 

obtusum) ved, at pronotums sider er rundede lige 

til de stumpvinklede eller afrundede baghjørner og 

ikke indbuede foran disse (fig. 31,b og c, p. 79). 

Hoved og pronotum eller dettes for- og bagrand 

med omtrent isodiametrisk netmasket mikroskulptur, 

vingedækkerne uden eller med yderst svag og utyde- 

lig tværridset mikroskulptur. Pandefurerne omtrent 

parallelle. Pronotums bagrand på hver side med en 

mere eller mindre dyb udskæring. Vingedækkernes 

punktstriber bagtil finere eller udviskede. 

42. B. guttula Fabr. Denne og den følgende art adskiller 

sig fra gruppens andre arter ved fladere sideudskæring på 

pronotums bagrand og ringere størrelse. Oversiden sort, med 

tydeligt, blåligt iriserende skær (undersøges ved dagslys), 

vingedækkerne som regel med lys spids og en rund, lys plet 

foran spidsen, 1. følehornsled og benene rødlige. Pronotums 

rod på hver side med en længdefold og en dyb grube. Vinge- 

dækkernes punktstriber ikke ret kraftige. Flyvevingerne fuldt 

udviklede eller kun lidt forkortede (nående mindst til 5. ryg- 

leds rod). Længde 2,8—3,5 mm. 

Almindelig (J, Ø, B). På fugtig, gerne noget leret bund. 

43. B. unicolor Chaud. (mannerheimi auct.). Meget nær- 

beslægtet med den foregående, men adskilt fra den ved de i 

oversigten nævnte kendemærker samt ved, at oversiden ikke 

har tydeligt, blåligt iriserende skær (undersøges ved dagslys), 
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at hovedet er forholdsvis større, at pronotums sider er lidt 

stærkere rundede, at vingedækkernes skuldre er mere afrun- 

dede, og at flyvevingerne er stærkt rudimentære (i det højeste 

nående til 2: rygleds midte). . Vingedækkerne.. oftest, med, dys 

Fig. 36. Bembidion biguttatum F$. x 11. 

spids, men som. regel. uden .tydelig; lys: plet foran./;spidsen, 

Længde 2,8—3,4 mm. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). På fugtig, skygget, muldet 
bund, især i løvskove. 

44. B. biguttåtum Fabr. (fig. 36). Adskilt fra gruppens 

andre arter ved, at vingedækkernes 7. stribe fortil er tydelig. 

Oversiden mørkt metallisk blågrøn, en plet på vingedækkerne 
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foran spidsen og selve denne, samt 1. følehornsled og benene 

rødgule. Pronotum for- og bagtil omtrent lige stærkt tilsmal- 

net, Roden på hver side med en længdefold og en dyb grube. 

Vingedækkernes punktstriber ikke ret kraftige. Længde 3,8— 

Å 3mmm: 

Almindelig (J, Ø, B). På fugtig, muldet, gerne noget skyg- 
get bund. 

45. B. lunulåtum Fourcr. Meget nærbeslægtet med den 

foregående, men let adskilt fra den ved, at oversidens farve 

er mørkere, 1. følehornsled næppe lysere end de følgende og 

benene mørkere, brunrøde, at pronotum er meget blankere, 

idet mikroskulpturen er indskrænket til for- og bagranden, at 

vingedækkerne kun har 6 punktstriber, at disse er kraftigere 

punkterede, og at størrelsen gennemsnitlig er ganske lidt 

ringere. Længde 3,6—4,1 mm. 

Ret-sjælden (J,/Ø, B). FF. eks.: Kelstrup. strand, Molstrup, 
Eisbøl; Ærø (ved Trappeskov), Roden skov, Tissø, Vallens- 
bæk mose, Kalvebod strand, Amager fælled (i nygravede 
srølter, syd for Tårnby dige); Sose, Rutsker. På fugtig, leret, 
planteklædt bund ved havet og inde i landet. 

ABS tricolor Bed. Nærstående til de 2 foregående, men 

adskilt fra dem ved betydeligere størrelse, længere følehorn 

samt noget fladere og i forhold til forkroppen noget større 

vingedækker med iriserende skær og fra biguttatum yderligere 

seg) aL vinsedækkernes 7. punktstribe er utydelig eller! for- 

svunden, og at pronotum, bortset fra for- og bagrand, er 

spejlblankt, uden mikroskulptur. 1. følehornsled brunligt, 

benene brungule. Længde 4,5—5,5 mm. 

Meget-sjælden (J). Kun fundet fåtalligt ved Ribe og. på 
Esbjerg vester- og østerstrand. Halobiont. 

47. B. aeneum Germ. Oversiden mørkt bronzesort eller 

metalsort med mørkt grønligt eller blågrønt skær, følehorn 

og ben brunsorte eller brune, 1. følehornsled kun lidt lysere; 

vingedækkerne ofte lidt lysere ved spidsen, men. uden lys 
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plet foran denne. Ligner iøvrigt de foregående. Længde 

3,7—4,3 mm. 

Ret almindelig (J, Ø). Hos os halobiont, men kun kræ- 
vende ringe saltholdighed. På lerede strandbredder under tang. 

11. gruppe. 

(Ocys Steph.). 

Adskilt fra de andre grupper ved, at vingedækker- 

nes spidsstribe bagtil er forbundet med sømstriben 

og udadtil begrænset af en ophøjet længdefold, at 

vingedækkerne ikke har noget dorsalpunkt foran mid- 

ten i 3. stribe eller 3. stribemellemrum, og at prono- 

tums sider bagtil er bredt afsat. Arterne minder i 

form noget om visse arter i slægten Trechus. 

48. B. quinquestriåtum Gyll. Oversiden blankt sort 

eller brunlig, oftest med mørkt grønligt eller blåligt metal- 

skær, følehorn og ben rødgule. Pronotum meget bredere end 

langt, bagtil kun lidt tilsmalnet, siderne ikke ret stærkt run- 

dede, bagtil ikke tydeligt indbuede, bagranden på hver side 

lidt skråt afskåret, baghjørnerne stumpe eller omtrent ret- 

vinklede. Vingedækkerne brede og noget flade, punktstriberne 

bagtil udviskede, 3. stribemellemrum bag midten med 2 dor- 

salpunkter nær 3. punktstribe. Længde 4—5 mm. 

Sjælden og oftest enkeltvis (J, Ø, B). Pamhule sø ved 
Haderslev, Anst, Taps, Munkebjerg, Silkeborg, Ålborg; Købe- 
lev, Vester Ulslev, Stevns klint, København, fortet Trekroner; 

Hammershus. Arten er ofte fundet krybende på husmure og 
i udlandet i og ved lader og lignende bygninger samt i haver 
under træbark. Måske er den knyttet til dyreboer og -gange. 
Talrigst i maj. 

12. gruppe. 

(Cillénus Sam.). 

Hovedet stort, næsten så bredt som pronotum, 

dette næsten så bredt som vingedækkerne, disse om- 
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trent parallelsidede, bagtil noget afstudsede, med 4 

dorsalpunkter i 3. stribe eller stribemellemrum. Kind- 

bakkerne fremstående. Følehornene korte, næsten 

perlesnorformede. Forføddernes 1.led ved spidsen 

udvendig med en spore. 

Fig. 37. Bembidion laterale g. x 14. 

49. B. lateråle Sam. (fig. 37). Oversiden med isodiame- 

trisk netmasket mikroskulptur. Hoved og pronotum rødgule, 

ofte med grønligt metalskær, vingedækkerne, følehorn og ben 

gule. Pronotum ca. ”/; bredere end langt, hjerteformet, bagtil 

stærkt tilsmalnet, siderne bagtil svagt indbuede, baghjør- 

nerne retvinklede. Vingedækkerne ret flade, striberne meget 

utydeligt punkterede. Arten er oftest uvinget. Længde 3,5— 

4,2 mm. 

Kun fundet langs Jyllands vestkyst. F. eks.: Esbjerg, 
Hjerting, Skallingen, Fanø, Ydre Bjerrum, Hirtshals. Halo- 
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biont. På sandede strandbredder på steder, der daglig over- 
skylles af tidevandet, under småsten, eller løbende fremme i 
solskin, ofte i selskab med Diqglotta-arterne. 

3.” Tåchys Steph. 

Adskilt fra Bembidion ved, at forskinnebenene på 

ydersiden nær spidsen har en lille knude og herfra til 

spidsen er skråt afskårne, og ved at vingedækkerne 

mangler scutellarstribe. Vingedækkernes sømstribe 

bagtil ombøjet og forlænget fremefter, forlængelsen 

fjerner sig stærkt fra og divergerer med den fordybede 

stribe (submarginalstriben) der findes bagtil lige inden- 

for randstriben. 

1. T. bistriåtus Duft. Vor mindste løbebille. Oversiden 

sortbrun eller brun, oftest med svagt iriserende skær, føle- 

hornsroden og benene brungule. Pandefurerne lidet dybe, 

fremefter noget konvergerende. Pronotum bredere end langt, 

siderne bagtil svagt indbuede, roden på hver side skråt af- 

skåret, baghjørnerne stumpvinklede, rodgruberne indbyrdes 

forbundne ved en fin, buet tværfure. Vingedækkerne flade, 

længdestriberne uden tydelig punktur og, bortset fra de 2 

inderste, meget svage; af de 2 dorsalpunkter står det forreste 

i 4. stribemellemrum og det bageste lidt bag den forreste ind- 

adkrummede ende af sømstribens forlængelse. Længde 2— 

2.2 mn 

å: Forføddernes 2 første led lidt fortykkede. 

Meget sjælden (Ø, B). Kun fundet på Ærø (ved Trappeskov, 
ved foden af en leret havskrænt under tang og i lersprækker, 
i antal ?/,), på Helnæs strand (under lignende forhold), på 
Langeland ved Ristinge klint og på en havskrænt ved Leuka 
ved Hasle "(?2/,). 

[Tachyta Kirby. 

Adskilt fra Tachys ved, at den ombøjede fremadrettede 

forlængelse af vingedækkernes sømstribe kun er ganske kort 

adskilt fra og næsten parallel med submarginalstriben. 
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T. nåna Gyll. Sort, følehornsroden samt lårspids, skinne- 

ben og fødder brunrøde. Pronotum bredere end langt, bagtil 

tilsmalnet, siderne bagtil omtrent rette. Vingedækkerne flade, 

med 4 svage længdestriber og 3 dersalpunkter. Længde 2,6— 

sd mm: 

Denne art lever især under løs bark af gamle barkbille- 
angrebne træstubbe og -stammer på solbeskinnede steder; 
oftest på fyr eller gran, sjældnere på løvtræer, f. eks. el. 
Arten er for mange år siden fundet i Nordskåne, men lever 
næppe i Hamburgegnen, og dens forekomst hos os er ikke 
særlig sandsynlig.] 

10. slægtsgruppe Tréchini. 

Adskilt fra den foregående slægtsgruppe ved, at 

kæbepalpernes endeled ikke er ret meget kortere eller 

smallere end det næstsidste led, at tungen fortil har 

8 børster, at kun 1. følehornsled er nøgent, og at 

pandefurerne bagtil oftest er forlængede og krum- 

mede udad, så at de omfatter tindingerne. Vingedæk- 

kernes sømstribe bagtil hageformet krummet frem- 

efter,)) og med en ophøjet fold udvendig langs det 

fremadrettede stykke. 

Hos hannen er forføddernes 1. og 2.led udvidet. 

Un Frøs "Glory: 

Hagen dybt udskåret, i udskæringen med en tve- 

spidset eller af et længdeindtryk delt (hos secalis dog 

simpel) tand. Pronotum med simpel eller på hver side 

skråt afskåret bagrand, baghjørnerne skarpvinklede 

eller afrundede. Vingedækkerne som regel med nogle 

børstepunkter i 3. stribe, roden i det højeste randet 

ind til 3; stribe. 

Vore arter er vingede (se dog under obtusus). 

1) Dette kendetegn forekommer blandt Bembidierne kun hos un- 

derslægten Ocys af Bembidion samt hos slægterne Tachys og Tachyta. 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller 8 
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Oversigt over arterne. 

Vingedækkerne behårede. Pronotums baghjørner 

skarpt retvinklede (M8438, EN 50 ax ki ke Es 2. 

Vingedækkerne: høres fas A one ls "ce Mek ALE IE 38 

Hele oversiden behåret. Vingedækkernes striber 

kun meget svagt og utydeligt punkterede 1. micros. 

Kun vingedækkerne behårede, deres striber tyde- 

Er BERO SEE MESSE ER Ree er: å, discus: 

a. secalis bd. guadristriatas c. discus 

d.rivularis e.rubens 

Fig. 38. Trechus. Pronotum. 

Større, 5—6 mm. Af vingedækkernes striber er 

mindst de 6 inderste tydelige og tydeligt punk- 

terede. Pronotums baghjørner skarpt ret- eller 

lidt spidsvinklede ag, 38, GG) ra NG 6. rubens: 

Mindre, 3—4,8 mm. Vingedækkernes 5. og 6. stribe 

RE rn lg her TT lederne Ås nr SSR 2 SÅRE AE rr arr este ord Å. 

Pronotums baghjørner skarpe, kort, tandformet 

fremspringende (fig. 38, d), bagranden simpel 

34 rivulåris 

Pronotums baghjørner stumpe eller afrundede, 

uden tandformet fremspring, bagranden på 

hver side skråt afskåret (fig. 38, a og b).…...…. 5. 
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5. Vingedækkernes 1.—4. stribe kraftigt punkterede 

Trysecålis: 

Vingedækkernes 1.—4. stribe yderst svagt og uty- 

HERE Lmunkteredek sikre fre dB bre BSN 6. 

ke HRenis se-fig. 39): Ludo 0 4. quådristriåtus. 

BEER se fig. 89, BD sas anse 5. obttsus. 

1. Tr. (underslægt Trechoblémus Ganglb.) micros Hbst. 

Oversiden fint og spredt behåret. Brungul eller rødgul, vinge- 

dækkerne bag midten ofte med en lidt mørkere, ubestemt af- 

grænset plet. Pronotum omtrent ”"/, gang bredere end langt, 

hjerteformet, siderne bagtil indbuede, baghjørnerne skarpt 

retvinklede. Vingedækkerne smalle, omtrent parallelsidede, 

stribemellemrummene fint punkterede. Længde 4—4,5 mm. 

Sjælden (J, Ø). F.eks.: Vojens, Silkeborg; Rudkøbing, 
Svendborg, Gedser klint (i antal ved kildevæld >/,), Roskilde, 
Amager, mange steder i Nordsjælland. På fugtig bund, oftest 
i nærheden af ferskvand, hyppigt i vandrottens eller muld- 
varpens reder og gange. I antal bl. a. i juni og sept. Imago 
overvintrer. 

sæts (underslægt Lasiotréchus Gangilb.) discus” Fabr. 

Rødgul, vingedækkerne fint og spredt behårede, bag midten 

med en sort, blåligt iriserende tværplet. Pronotum (fig. 38, c) 

omtrent som hos den foregående, rodgruberne dog dybere. 

Vingedækkerne lidt bredere og på siderne lidt mere rundede 

end hos den foregående, stribemellemrummene kun meget 

spredt og yderst fint og utydeligt punkterede. Længde 4,5— 

So mm. 

Sjælden (J, Ø). F. eks.: Haderslevegnen, Esbjerg, Nørholm, 
Kolding, Horsens- og Silkeborgegnen, Borum bæk, Hadsten- 
egnen, Svinkløv; Ærø, Tåsinge, Strynø, Svendborg, Odense, 

Harpelunde, Fakse, mange steder i Nordsjælland. På lignende 
steder som micros og undertiden sammen med denne. Muligvis 
knyttet til dyreboer og -gange. Marts-—okt., talrigst i aug. 
Overvintrer hovedsagelig som larve. 

SÆT ririvulåris Gyll. Tydeligt mindre end: rubens og 

tydeligt større end de 3 andre følgende arter. Brunsort, vin- 

8% 
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gedækkerne sorte, med blåligt skær, følehorn og ben rødgule, 

de førstes 2.—4. led mørkere. Pronotum omtrent ”/, gang 

bredere end langt, baghjørnerne i anlægget stumpvinklede, 

men med kort og skarpt fremtrukket spids (fig. 38, d), rod- 

gruberne ret dybe. Vingedækkernes 3 inderste striber dybe, 

a. guadristriatus VÆ OGLUFTUS 

Fig. 39. Trechus. Penis. 

noget utydeligt punkterede, de andre striber svage eller ud- 

viskede, 2. stribe bagtil ikke tydeligt udadkrummet. Længde 

4,4—4,8 mm. 

Sjælden (Ø). F. eks.: Maribo mose, Lyngby Åmose, Frede- 
riksdal, Malmmosen, Ryget skov, Ølstykke overdrev. På 
meget fugtig, skygget mosebund med bevoksning af el, birk 
og pil og Sphagnum; den findes i det fugtige løv og er i aug. 
truffet løbende fremme. Maj-okt., i antal juli—-sept. Over- 
vintrer som larve. 

4. Tr. quådristriåtus Schrank (minutus Fabr.) (fig. 40). 

Lysere eller mørkere rødbrun eller sortbrun, følehorn og ben 

rødgule. Pronotum (fig. 38, b) mindst ”/, gang bredere end 

langt, bagranden på hver side svagt afrundet afskåret, bag- 

hjørnerne afrundede, selve spidsen dog mere eller mindre 

tydeligt stumpvinklet, rodgruberne ret svage. Vingedækker- 

nes 3 eller 4 inderste striber fine, men tydelige, næppe eller 

meget utydeligt punkterede, de andre svagere eller udviskede. 

Flyvevingerne fuldstændige. Længde 3—4,5 mm. 
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3: Parringsorganet set fra siden kort tilspidset (fig. 39, a) 

set fra oven mod spidsen kun svagt tilsmalnet og noget 

asymmetrisk (spidspartiet drejet til siden). 

Fig. 40. Trechus quadristriatus gg. x 10. 

Meget almindelig (J, Ø, B). På forskelligartet bund, ofte i 
musegange. Marts-—nov., talrigst i juli-aug. Overvintrer vist- 
nok hovedsagelig som larve. 

5. Tr. obtusus Er. Denne og den foregående art står 

hinanden yderst nær, men er for hannens vedkommende lette 

at adskille ved formen af penis, hvis indre struktur også er 

forskellig hos de to arter. Endvidere er flyvevingerne hos 

obtusus som regel rudimentære, men eksemplarer er dog (på 

Mols) fundet med fuldt udviklede flyvevinger. Også de øvrige 

for obtusus anførte karakterer (mindre øjne, større afstand 

mellem pandens forreste børstepunkt og øjets inderrand, 

bredere pronotum og bredere, på siderne stærkere rundede 
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vingedækker) er varierende og uegnede til en sikker bestem- 

melse af hunnerne. Længde 3—4,5 mm. 

gå: Parringsorganet set fra siden langt tilspidset (fig. 39, b), 

set fra oven mod spidsen betydeligt tilsmalnet og omtrent 

symmetrisk. 

Udbredt, men måske mindre hyppig end quadristriatus 
(J, Ø, B). Levevis omtrent som denne, sammen med hvilken 

den undertiden forekommer, men dog måske fortrinsvis på 
lidt mere fugtig bund. Overvintrer vistnok hovedsagelig som 
larve. 

6. Tr. rubens Fabr. Vor største art. Lysere eller mørkere 

rødbrun, vingedækkerne oftest lidt lysere, med svagt blåligt 

skær, følehorn og ben rødgule. Pronotum (fig. 38, e) ca. ”1/, 

bredere end langt, siderne bagtil lidt indbuede, baghjørnerne 

skarpt ret- eller spidsvinklede, rodgruberne dybe. Vingedæk- 

kerne langstrakte, siderne forholdsvis svagt rundede, af punkt- 

striberne i hvert fald de 6 inderste tydelige og tydeligt punk- 

terede. Længde 5—6 mm. 

Sjælden (J, Ø). F. eks.: Haderslev (i en skovmose ved Ræv- 
kær), Kolding, Rugballegård, Esbjergegnen (dels i muldvarpe- 
reder, dels ved oversvømmelser og ved aftenketsning), Skal- 
lingen, Vejle fjord, Herning (i en mose), Jexendal, Pindstrup 
tørvemose, Randers fjord, Dronninglund Storskov; Sorø, 
Hørsholm, Lave skov. Marts-nov. Overvintrer hovedsagelig 
som imago. 

7. Tr. (underslægt Epåphius Steph.) secålis Payk. Lysere 

eller mørkere rødbrun, følehorn og ben rødgule. Pronotum 

omtrent ”/, gang bredere end langt, bagud stærkt tilsmalnet 

og med stærkere skråt afskåret bagrand end hos de to fore- 

gående (fig. 38, a), rodgruberne ret dybe. Vingedækkerne 

ovale, af striberne er de 4 inderste tydelige og ret kraftigt 

punkterede. Uvinget. Længde 3,3—4 mm. 

Almindelig (J, Ø, B). På forskelligartet, noget fugtig bund, 
især i skove. Den forekommer ofte, hvor der er muse- eller 
muldvarpegange, og er undertiden fundet i musereder. 
Marts—okt., talrigst i juli-caug. Overvintrer, i hvert fald aldeles 
overvejende, som larve. 
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11. slægtsgruppe Pogonini. 

Adskilt fra 9. slægtsgruppe (Bembidiini) ved, at 

Kæbepalpernes endeled ikke er ret meget kortere eller 

smallere end det næstsidste led, og fra 10. slægts- 

SED pEe (7rechint)' ved, 'at' tungen "fortil! kun har”16; 

tætstående børster, at følehornenes 1. og 2. led er 

nøgne, at pandefurerne ikke er krummede udad bag- 

til, og at vingedækkernes sømstribe er normal. 

Hos hannen er forføddernes 1. og 2. led udvidede. 

Oversigt over slægterne. 

1. Vingedækkernes rod randet helt ind til Scutellum 

1. Pogonus. 

Nusedækkernes) rod ikke randet.…. 55. arPatrobuis: 

1. Pogénus Nicol. 

Hovedet ikke eller kun svagt indsnøret bag øjnene. 

Pronotum tværbredt, noget hjerteformet. Vingedæk- 

kerne i 3. stribemellemrum med nogle indstukne 

punkter, roden randet helt ind til scutellum. Fodled- 

dene på oversiden med en fin længdemidtfure. 

Arterne lever på saltholdig bund. Imago overvin- 

trer. 

Oversigt over arterne. 

muVinsedækkerne mørkt metalfarvede...... 1: 'chålcers: 

Vingedækkerne gule, med svagt grønligt skær 

2. luridipénnis. 

1. P. chålceus Marsh. Oversiden mørkt metalfarvet, med 

bronzeagtigt eller grønligt skær, følehornene brune eller brun- 

sorte, de enkelte led lysere ved roden, benene brunrøde. Pro- 

notum meget bredere end langt, siderne bagtil indbuede, bag- 

randen på hver side skråt afskåret, baghjørnerne stump- 
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vinklede, roden punkteret, kraftigst i rodgruberne, der udadtil 

begrænses af en længdekøl. Vingedækkerne punkteret-stribede, 

striberne svagere mod spidsen og siderne. Længde 5—6 mm. 

Sjælden (J, Ø). F. eks.: Højer marsk, Ribe, Fanø, Esbjerg, 
Skallingen; Rudkøbing (på en sylteng). Halobiont. På fugtig, 
leret bund og på stranden under tang. I antal især i maj og 
juli. 

2. P. luridipénnis Germ. Let kendelig fra den foregå- 

ende ved, at hoved og pronotum er lyst bronzegrønne, vinge- 

dækkerne bleggule, med svagt grønligt skær, og følehorn og 

ben rødgule. Længde 6,5—8 mm. 

Meget sjælden (J). Hidtil kun fundet på Jyllands vestkyst 
mellem Rømø-dæmningen og Ballum sluse (især på fugtig 
marskbund uden for diget nær havet, i sprækkerne mellem 
lerklumper, i antal maj og først i juni), på Ho bugts vestside, 
nær »Grenen« (1 eks. 8/, 1961) og på stranden ved Esbjerg 
(2 eks. i maj for mange år siden, antagelig tilskyllet fra Ho 
bugtens indre del). Halobiont; på fugtig, leret bund og på 
stranden under tang. 

2. Patrobus Steph. 

Adskilt fra Pogonus ved, at hovedet bag øjnene er 

stærkt indsnøret, at vingedækkernes rod ikke er ran- 

det, og at fodleddene ikke har nogen længdefure. 

Arterne lever på fugtig bund. De overvintrer både 

som larve og imago. 

Oversigt over arterne. 

1. Pronotum ved bagranden ca. ”/, bredere end langt 

1. septentridnis. 

Pronotum ved bagranden ca. så bredt som langt 2. 

2. Pandens siderandfurer, der fra øjnenes inderrand 

strækker sig fremefter, indbyrdes lidt konver- 

gerende fremeftersssarskesradmivideie 2. assimikis: 

Pandens siderandfurer indbyrdes parallelle 

3, atrortifus: 



121 

RUP?) septentridnis Dej. var, ;austrålis Sablb))Brin- 

sort, følehorn og ben lysere eller mørkere brune. Pronotum cå. 

1/, gang bredere end langt, siderne bagtil indbuede, baghjør- 

nerne ca. retvinklede, roden punkteret, på hver side med en 

grube; denne begrænses udadtil af en længdekøl, der som regel 

er tydeligt adskilt fra siderandkanten ved en fure. Vingedæk- 

kerne forholdsvis langstrakte, ret fint punkteretstribede, stri- 

berne mod siderne og især mod spidsen finere, skulderhjørnet 

som regel med en lille tand, der springer lidt frem uden for 

skulderens kontur. Vinget. Længde 8,3—9,5 mm. 

Øg: Penis set fra oven tilspidset, set fra siden jævnt til- 

smalnet. Paramererne ved spidsen med en kort hudagtig ud- 

videlse (fig. 41, c). 

Sjælden (Ø, B). F. eks.:… »Drejet«) på Ærø (i antal” 7/.), 
Lolland (syd for Holeby), Gåbense, Hulemosesø, Boserup, 
Utterslev mose, Damhusmosen, Dyrehaven, Lyngby Åmose, 
Allerød lergrav, Strøgårdsvang; Skelsmyre. Ved vandsteder 

både i og uden for skove, på meget fugtig, gerne skygget 
bund, nær vandkanten, undertiden i antal. Maj-—sept. 

2. P. assimilis Payk. Denne art står den følgende yderst 

nær, men adskiller sig fra den ved det i oversigten nævnte 

kendemærke samt ved, at panden og pronotum som regel er 

stærkere tværrynkede, at følehornene er noget kortere (ses 

især ved sammenligning af de enkelte led), at pronotum er 

mere hvælvet på tværs (ses bedst i profil bagfra), at vingedæk- 

kernes tilsmalning fremefter begynder længere tilbage og sker 

i mindre stærkt buede linier, at deres striber mod spidsen er 

mere udviskede, medens de inderste fortil er kraftigere punk- 

terede, og at benene er lidt kraftigere og især bagfødderne tyde- 

ligt kortere. Endvidere er pronotums længdekøl i reglen ikke 

tydeligt adskilt fra siderandkanten, vingedækkernes skulder- 

hjørne i reglen ikke eller kun yderst svagt tandformet frem- 

springende, og hannens parringsorgan anderledes formet. 

Uvinget. Længde 7—8,3 mm. 

Øg: Penis set fra oven tilspidset, set fra siden kort til- 

smalnet. Paramererne ved spidsen uden hudagtig udvidelse 

(fig. 41, a). 
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Sjælden (J, Ø). Fanø:(4 stkr. iykanten af etsafude til fåre= 
vanding gravede sandhuller i engene bag klitterne, 19—14/,), 
Herning, Skørping, Læsø; Ravneholm (1 eks. ved et vandhul 
i en sandgrav), Bøllemosen, Malmmosen (i antal i meget våde 
planterester lige ved vandkanten, 1/,—19/,), Allerød. April- 
maj, juli—sept. 

NAK 
a. assimilis. b. atrorufus. 

c. septentrionis var. australis. 

Fig. 41. Patrobus. Hannens parringsorgan. En paramer (til ven- 

stre) og penisspidsen set dels fra siden (i midten), dels fra oven 

(til højre). 

3. P. atrorufus Strøm (excavåtus Payk) (fig. 42). Brun- 

sort, følehorn og ben brunrøde. Panden og pronotum ikke 

eller kun svagt tværrynkede. Pronotum tydeligt smallere end 

hos septentrionis var. australis, rigeligt ?/, bredere end langt, 

rodens længdekøle i reglen tydelig adskilt fra siderandkanten. 

Vingedækkerne oftest med tydelig tandformet fremtrædende 

skulderhjørne, striberne bagtil finere, men dog oftest tydelige 

til spidsen. Uvinget. Længde 7—9 mm. 
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Bi iPeénis- set fra. oven. med bred «spids, set frå siden langt 

tilsmalnet og mod spidsen sammentrykt. Paramererne med 

en lang hudagtig forlængelse ved spidsen (fig. 41, b). 

Almindelig (J, Ø, B). På fugtig, noget skygget, forskellig- 
artet bund, ofte hvor der er muse- eller muldvarpegange. 

Fig. 42. Patrobus atrorufus &. x 6. 

12. slægtsgruppe Panagaeini. 

Adskilt fra den følgende gruppe (Chlaeniini) ved, 

at kæbepalpernes økseformede endeled er indleddet 

på den skråt udad afstudsede spids af næstsidste led 

(fig. 9, a, side 15), og at panden har 2 børster på hver 

side inden for øjet. Hovedet bag øjnene stærkt ind- 

snøret. 
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Hos de danske arter er kroppen udstående behåret 

og vingedækkerne røde, med sort korstegning. 

1. Panagaeus Latr. 

Hovedet temmelig lille, med stærkt fremspringende 

øjne. Følehornene fint behårede fra 4. led. Pronotum 

kraftigt punkteret, med stærkt rundede, børsteklædte 

sider. Vingedækkerne hvert med 9 kraftigt punkterede 

striber. Flyvevinger tilstede. 

Hos hannen er forføddernes 1. og 2. led udvidede. 

Arterne overvintrer som imago. Denne har en 

stærk, ejendommelig lugt. 

Oversigt over arterne. 

1. Pronotum ca. !/, bredere end langt, med meget 

stærkt rundede sider. Gennemsnitligt større, 

1,08 mm. 5.8. BENENE RER 2. i, cruxmåjor 

Pronotum kun ca. ”/; bredere end langt, siderne 

lidt mindre stærkt rundede. Gennemsnitligt 

mindre, 6,7£7,7 EEN ... 2. bipustulåtus. 

1. P. cruxmåjor L. (fig. 43). Sort, vingedækkerne hvert 

med 2 røde pletter, der indadtil når til 1. stribe; den forreste 

indtager vingedækkernes forreste halvdel undtagen rodpartiet 

og når helt ud til sideranden, den bageste er tværbred og når 

også næsten altid helt ud til sideranden. Pronotum groft og 

tæt punkteret, mellem de grove punkter med enkelte spredte, 

fine punkter. Vingedækkernes stribemellemrum fint punk- 

terede. Længde 7,5—8 mm. 

Udbredt, men ikke alm. (J, Ø, B). Om foråret især på fugtig 
bund ved vandsteder; senere på sommeren trækker den sig 
ofte tilbage til noget mindre fugtig bund, og den overvintrer 
hyppigt under løs bark, f. eks. af pil. Talrigst i april-juni. 
Larver fundet i juli-aug., forpupning 27/,, klækning ""/,. 

2. P. bipustulåtus Fabr. (quådripustulåtus Sturm). 

Meget nærstående til den foregående, men adskilt fra den 
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ved de i oversigten nævnte kendemærker samt ved, at pro- 

notums grove punktur er mere spredt og dets fine punkter 

talrigere, og at vingedækkernes bageste plet ikke når ud til 

Fig. 43. Panagaeus cruxmajor gg. x 6/.,. 

sideranden og derfor ikke eller næppe er bredere end lang. 

Længde 6,7—7,7 mm. 

Sjælden (Ø, B). Tranekær (på en grøftekant sammen 
med cruxmajor), Falster (Mellemskoven, Næsgård, skoven 
ved Gåbense), Møn (Høvblege), Tisvilde; Arnager, Sose odde, 
Hammershus. Fortrinsvis på høj, tør, sandet eller gruset bund. 
Talrigst i maj-juni. 
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13. slægtsgruppe Chlaeniini. 

1.—3. følehornsled (hos vore arter) nøgne. Kindbak- 

kerne simpelt tilspidsede, deres yderfure uden børste- 

hår. Kæbepalpernes endeled indleddet på normal 

måde i næstsidste leds spids. Panden på hver side 

inden for øjet med een børste. 

Vingedækkerne er hos de danske arter behårede, 

bredere end pronotum, der også er behåret. 

1. Chlaenius Bon. 

Hovedet bag øjnene kun lidt tilsmalnet. Følehor- 

nenes 1.—3. led (hos de danske arter) nøgne. Pronotum 

og vingedækkerne (hos de danske arter) fint, nedlig- 

gende behårede, de sidste uden børstebærende punk- 

ter, hvert med 9 eller 8 striber, mellemrummene fint 

punkterede eller kornede. 

Hos hannen er forføddernes 1.—3. led udvidede. 

Arterne træffes om forsommeren på fugtig bund ved fersk- 
vand, men nogle af dem søger vistnok i sommerens løb til 
mere tørre lokaliteter, hvor de overvintrer. Deres forekomst 
på strandbredder er antagelig — ligesom adskillige andre løbe- 
billers — af tilfældig karakter, foranlediget af særlige vejrfor- 
hold. De overvintrer normalt som imago. 

Oversigt over arterne. 

1. Vingedækkerne metalgrønne, med gul siderand og 

okse ie AE EN FIK ek feb kae laves tøtnie 

2. Pronotum tæt og ret ensartet punkteret. Længde 

10-V3 MS 155 0. 2 BYS mn HØRER. ARoS de, AE 3. 

Pronotum med ophøjede, glatte længdepartier, 

adskilt ved groft punkterede længdegruber. 

Længde 13,5%75 MM FISSE Fre BER R 3 o. 



RNinsedækkerne-sortes osse nede ed ed 4. tristis. 

Vingedækkerne kraftigt metalgrønne eller -blå- 

REE te SEE SSR nere ed ke 4. 

4. Pronotums sider også bagtil rundede, baghjør- 

nerne ret bredt afrundede. Følehornene som 

regel sorte, i det højeste med lysere rodled 

AA: NIigrrcornes 

Pronotums sider bagtil omtrent rette, baghjør- 

nerne stumpvinklede, ikke eller næppe afrun- 

dede. Følehornene: med rødligt 1. og 2. eller 

ER 7 RANA SUNEEEERRESS e 3: nitidulus. 

5 Vingedækkerne ensartet behårede .:.. 5. sulcicollis: 

Vingedækkernes 2., 4., 6., 8. og 9. stribemellem- 

rum gyldent, de andre stribemellemrum brun- 

BUrE behårede. . ; FREE 06. quddrisuleditus: 

1:"Ghl vestitus Payk. Let kendelig. ved farven og pro- 

notums form. Oversiden metalgrøn. Pronotums yderste side- 

rand, vingedækkernes sider og spidsparti samt følehorn og 

ben gule eller rødgule. Pronotum bredere end langt, med bagtil 

ret stærkt indbuede sider, skarpt retvinklede baghjørner og 

tydelige rodgruber, temmelig spredt og groft punkteret. 

Vingedækkerne med ret fine punktstriber, stribemellemrum- 

mene tæt og ret fint kornetpunkterede. Længde 8,5—11 mm. 

Sjælden (J, Ø, B). -F. eks.: Marsken ved Højer, Hadsten; 
Ærø (i antal på stranden under tang, der delvis lå i fersk- 
vand), Fyn, Knuthenborg, Nykøbing F., Gedser, Gedesby, 

Korselitse, Sydsjælland, Roskilde, København, Damhus- 

mosen; Bornholm (Sorthat og ved udløbet af Bagå). På fugtig, 
gerne leret! eller. slammet "bund ved ferskvand. I antal 18/, 

1! RELÆ JAR 

2. Chl. nigricé&rnis Fabr. (fig. 44). Oversiden tydeligt, 

oftest grønligt eller blågrønt metalfarvet, ofte, især på hoved 

og pronotum med kobberfarvet skær, følehorn og ben brun- 

sorte, hos var. mélanocérnis Dej. er benene og som regel 

tillige 1. følehornsled lysere. Pronotum bredere end langt, ret 

tæt og kraftigt punkteret, rodgruberne tydelige. Vingedæk- 
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kerne med ret fine punktstriber, stribemellemrummene fint 

og tæt kornet-punkterede. Længde 10—11,5 mm. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). På meget fugtig, 
gerne leret eller lerblandet, vegetationsrig bund ved ferskvand 

Fig. 44. Chlaenius nigricornis 2. x 10. 

nær vandkanten. Talrigst i maj. Var. melanocornis er udbredt 
med hovedformen. 

3. Chl. nitidulus Schrank. Ligner den foregående stærkt, 

men adskiller sig fra den ved de i oversigten nævnte kende- 

mmærker samt ved, at brystets, især mellembrystets sider er 
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meére”'spredt punkterede. Følehornene brune, de 2 eller. 3 

inderste led rødgule, benene rødgule, hos var. tibiålis Dej. 

brune med rødgule skinneben. Længde 10—12 mm. 

Af denne art kendes hidtil kun 2 danske eksemplarer, det 
ene fundet ved Maribo, d. 8. 6. 1911, dét andet på en leret, 

spredt bevokset havskrænt ved Sose odde på Bornholm, d. 
6. 6. 1932. Arten foretrækker leret, fugtig bund, hvor den 
f. eks. kan træffes under bladene af følfod (Tussilago farfara). 

4. Chl. tristis Schall. (holosericeus Fabr.). Let kendelig 

fra de foregående ved farven og fra de følgende ved prono- 

tums form og skulptur. Mat sort, hovedet ofte med tydeligt, 

oversiden iøvrigt i det højeste med yderst svagt metalskær. 

Pronotum bredere end langt, bagtil tilsmalnet, med stump- 

vinklede, på spidsen afrundede baghjørner og svage rodgru- 

ber, tæt og kraftigt rynket-punkteret. Vingedækkerne med 

ret fine punktstriber, stribemellemrummene tæt kornede. 

Længde 11—13 mm. 

Sjælden (Ø, B) og tilsyneladende tiltagende i sjældenhed. 
Rødby fjord, Maribo sø, Gedser, Falsters østkyst, Gåbense, 
Høje Møn, Ulfshale overdrev (ved en sø), Kastrup i Sydsjæl- 
land, Sorø sø, Amager fælled, Damhusmosen, Charlottenlund, 

Dyrehaven, Lundtofte, Skodsborg, Fønstrup dam; stranden 
mellem Hasle og Sose odde. På meget fugtig, vegetationsrig 
bund ved ferskvand og lejlighedsvis under tang på strand- 

bredder. I Tyskland er den, ligesom sulcicollis og quadrisul- 
catus, fundet overvintrende i sandet fyrreskov. Talrigst i maj. 

5. Chl. sulcicéllis Payk. Denne og den følgende art ad- 

skilles let fra de foregående ved pronotums skulptur og stør- 

relsen. Sort, oversiden temmelig mat, med kun yderst svagt 

metalskær. Pronotum forholdsvis bredere end hos de fore- 

gående, bagtil kun yderst svagt tilsmalnet, med 3 bagtil 

bredere og fladere længdegruber, af hvilke især de 2 yderste 

er forkortede fremefter, samt med en fortil smallere fure langs 

sideranden, punkturen bagtil tæt og rynket, fortil grov og 

spredt, baghjørnerne omtrent retvinklede, ret skarpe. Vinge- 

dækkerne med ret fine punktstriber, stribemellemrummene 

tæt kornede. Længde 14—15 mm. 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller 9 
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På lignende steder, som den foregående og undertiden i 
selskab med denne, men endnu sjældnere og ligesom denne 
tilsyneladende tiltagende i sjældenhed (J, Ø,B). Gravlev 
enge; Falsters østkyst, Høje Møn, Flommen ved Sorø, Ring- 
sted å, Københavns omegn; Bornholm (stranden nord og syd 

for Rønne, Hammerodde). Især i maj og juni. 

6. Chl. quådrisulcåtus Payk. (caelåtus Weber). Nær- 

stående til den foregående, men straks kendelig fra den ved 

det i oversigten nævnte kendemærke. Endvidere er prono- 

tums furer dybere og dets punktur bagtil grovere, vingedæk- 

kerne kortere, med stærkere afrundede skuldre og deres søm 

ophøjet og blank. Længde 13,5—14 mm. 

Meget sjælden (Ø, B). 3 danske eksemplarer er fundet for 
mange år siden, de to ved Sorgenfri (februar og ?%/, 1886), 
det tredje på Falster under tang på Tromnæs havstok, %/, 
1857. I nyeste tid er et dødt eks. fundet på Bornholm på 
stranden ved Risebæks udløb (øst for Sose odde) "?/, 1948. 
Levevis omtrent som fåristis. 

14. slægtsgruppe Oddini. 

Nærstående til den forrige gruppe (Chlaeniini), 

men adskilt fra den (såvel som fra 12. og 15. gruppe) 

ved, at vingedækkernes 8. stribe er fortsat bagtil helt 

hen til sømspidsen og langs bagranden indadtil 

begrænset af en køl. Pronotum er bredest ved eller 

nær ved roden og her så bredt som vingedækkerne. 

Oversiden nøgen. 

1: Oddes Bon. 

Kroppens form noget mindende om Amara. Føle- 

hornenes 1.—3. led nøgne. Vingedækkerne temmelig 

parallelsidede, i 3. stribemellemrum med to indstukne 

punkter. Benene slanke. 

Hos hannen er forføddernes 1.—3. led udvidede. 
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1. O. helopioides Fabr. (fig. 45). Matsort, 1. følehornsled 

ofte lysere. Pronotum bagtil så bredt som vingedækkerne, 

fremefter stærkt, bagud ikke eller kun ganske lidt tilsmalnet, 

glat, med fin midtfure, men uden tydelige rodgruber, bagran- 

| É 

Fig. 45. Oodes helopioides gg. x 6. 

den på hver side lidt indbuet, baghjørnerne derfor svagt bag- 

udtrukne. Vingedækkerne med fine, utydeligt punkterede 

striber, deres sidedækker fortil bredt og dybt udhulede, bag- 

brystets sider tæt punkterede. Længde 8—9 mm. 

&g: Forføddernes 1.—3. led stærkt udvidede, 2.led dobbelt 

9% 
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så bredt som 4. led og kun lidt smallere end forskinnebenets 

spids. 

Udbredt og ret almindelig (J, Ø, B), i Jylland måske noget 
mindre hyppig. På meget fugtig bund, dykker undertiden, 
når den er i fare, i plantevæksten ned under vandoverfladen. 
Talrigst i juni. Overvintrer som imago. 

15. slægtsgruppe Licinini. 

Adskilt fra 13. gruppe (Chlaeniini) ved, at kind- 

bakkerne har dybt indbugtet eller afstumpet spids 

(fig. 10, p. 16), og at panden har 2 børster på hver 

side inden for øjet. Oversiden nøgen. 

Arterne overvintrer som imago. 

Oversigt over slægterne. 

1. Pronotum og vingedækkernes stribemellemrum 

Slatte……. ;Æ .- USERS ERR 1; Badister pl 

Pronotum og vingedækkernes stribemellemrum 

tydeligt punkters SEE, 2. Licmus (pp: 1385 

1. Badister Clairv. 

Følehornene tydeligt behårede fra 3. led. Palpernes 

endeled tilspidsede. Vingedækkerne uden punktur i 

stribemellemrummene, det 3. med 2 indstukne punk- 

ter. Benene ret slanke. 

Hos hannen er forføddernes 1.—3. led udvidede og 

hovedet oftest lidt mindre end hos hunnen. 

Arterne lever på mere eller mindre fugtig bund, men over- 
vintrer, ligesom adskillige andre fugtighedselskende løbebiller, 
ofte på mere tørre steder. De træffes talrigst forår og sommer. 

Oversigt over arterne. 

1, Pronotunt FOSTRUNNANSE ANSELM, SSR 2. 

Proriotum sort'eller SOLE DUN SE TE ERE o. 
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2. Mellembrystets episterner og scutellum røde. Pro- 

notum stærkt tilsmalnet bagud (fig. 46, b). 

Længde 6,9—8,2 mm. &: Penis se fig. 50 

1. unipustulåtus. 

Mellembrystets episterner sorte eller sortbrune. 

Pronotum mindre stærkt tilsmalnet bagud 

RE 46 7)? Længe 4 87,2 ME ANSE NEL ÆREN 3: 

a. bipustulatus b,unipustulatus 

Fig. 46. Badister. Pronotum. 

3. Vingedækkernes sorte plet fortil begrænset af en 

omtrent ret linie. 1. følehornsled mod spidsen 

mere eller mindre tydeligt mørkere. Længde 

1-72 mm. 5: Penis'se fig, 48.....' 3, Tacertosus: 

Vingedækkernes sorte plet fortil begrænset af en 

stærkt buet linie (fig. 54). å: Penis se fig. 47 og 

2 dn REN ERRSSE reg elser ERE SS ERE SE SANSERNE SENT LEE kar 4 

4. 1. følehornsled ensfarvet rødt. Længde 4,8—6 mm. 

BEES se ØE. 47. 3 00 saven en 2. bipustulåtus. 

1. følehornsled mod spidsen mere eller mindre 

tydeligt mørkere. Længde 6,2—7,2 mm. &: 

2 8 RR TRE SS BER URRERRREREREREREES meridionålis. 

». Vingedækkerne med gullig skulderplet. ......…. 6. 

Nimsedækkerne uden. skulderplet 6502 ig vares. fæ 

Mindre, 3,5—4,8 mm. Pronotum rigeligt "/, bredere 

end langt, betydeligt bredere end hovedet 

4. sodålis. 

Større, 4,8—6 mm. Pronotum ca. ”!/, gang bredere 

end langt, kun meget lidt bredere end hovedet 

5. dørsiger. 
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7. Større, 4,8—6 mm. Sort eller brunsort. Pronotum 

stærkere tilsmalnet bagud. Z: Penis se fig. 52 

7. dilatåtus. 

dda 
Fig. 47. Fig. 48. Fig. 49. Fig. 50. 

bipustulatus. lacertosus. meridionalis.  sunipustulatus. 

nu 
Fig. 51. Fig. 52. Fig. 53. 

peltatus. dilatatus. anomalus. 

Fig. 47—53. Badister gg. Parringsorganet. Fig. 47—50. Spidspartiet 

set fra siden. Fig. 51—53. Parringsorganet set fra siden (øverst) og 

dets spidsparti set fra oven (nederst). 

Mindre, 4—5,2 mm. Oversiden lysere eller mørkere 

brun. Pronotum mindre stærkt tilsmalnet bagud. 

BL PER eg SES NE TIRS PENN 8. 

8. Vingedækkernes striber yderst fine, mellemrum- 

mene helt flade. 3: Penis se fig. 53... 8. anåmalus. 
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Vingedækkernes striber temmelig fine, mellemrum- 

mene ikke helt flade. Z: Penis se fig. 51 6. peltåtus. 

1. B. unipustulåtus Bon. Vor største art. Adskilt fra 

de tre følgende ved de i oversigten nævnte kendemærker 

samt ved, at hovedet hos begge køn er forholdsvis større, og 

hos 2 kun meget lidt smallere end pronotum, at pronotum 

(fig. 46, b) oftest har stærkere indbuet forrand og mindre 

stærkt rundede sider, og at vingedækkernes tværridsede 

mikroskulptur er tættere og deres iriserende skær derfor 

stærkere. Vingedækkernes sorte tegning varierer betydeligt. 

Længde 6,9—8,2 mm. 

Øg: Penis se fig. 50. 

Sjælden (J, Ø, B). Ejsbøl; Tranekær, Keldskov, Engestofte, 
Nordfalster, Herlufsholm, flere steder i Nordsjælland, f. eks. 
Donse og Fønstrup dam; Hammeren. Især på fugtig, noget 
skygget, lerblandet muldbund ved stillestående ferskvand i 
løv og mos. 

2. B. bipustulåtus Fabr. (fig. 54). Rødgul, hoved, mel- 

lem- og bagbryst og bug sorte, vingedækkerne i de bageste 

to tredjedele med en sort plet, indesluttende en lidt foran 

spidsen stående, rund, rødgul sømplet, der ved den fremefter 

rødgule søm er forenet med det rødgule rodparti; den sorte 

tegning er varierende i udstrækning, snart tiltagende, snart 

aftagende. Følehorn og ben rødgule, de første med mørkere 

midtparti. Hovedet som regel betydelig smallere end prono- 

tum, dette som regel med betydeligt tilrundede sider (fig. 46, a). 

Vingedækkerne med fine, glatte striber. Længde 4,8—6 mm. 

&: Penis se fig. 47. 

Adskilt fra de to følgende arter ved lidt ringere gennemsnits- 

størrelse, ensfarvet rødt følehornsrodled, lidt mindre tæt tvær- 

ridset mikroskulptur på vingedækkerne og derfor lidt svagere 

iriserende skær på disse samt ved afvigende form af penis- 

spidsen, som, set fra siden, foruden undersidetanden har et 

lille fremspring på oversiden. Scutellum altid mørkt, sort 

eller brunligt, 

Almindelig (J, Ø, B). På forskelligartet, lidt fugtig, ikke 
eller ikke ret stærkt skygget bund. 
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3. B. lacertéåsus Sturm. Adskilt fra bipustulatus ved de 

under denne nævnte kendetegn samt lidt bredere, på siderne 

lidt stærkere rundede vingedækker og fra alle de tre nær- 

stående arter ved den omtrent rette forrand af vingedækker- 

Fig. 54. Badister bipustulatus 2. Xx 8. 

nes sorte plet. Scutellum rødt eller brunligt, aldrig sort. 

Længde 6,1—7,2 mm. 

Øg: Penis se fig. 48. Det smalle spidsparti ret langt. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø). Især på overskygget, 
noget fugtig bund. 

[B. meridionålis Puel (kinéli Mak&lski). Meget nærstå- 

ende til lacertosus, men adskilt fra den ved den buede for- 
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rand af vingedækkernes sorte plet og afvigende form af penis, 

hvis smalle spidsparti er kortere (se fig. 49). Fra bipustulatus 

adskilles den ved de under denne art anførte skelnemærker., 

Scutellum sort, sjældnere mørkebrunt, aldrig rødt. Vinge- 

dækkernes form omtrent som hos bipustulatus. Længde 6,2— 

2 mn. 

gå: Penis se fig. 49. 

Arten, der har været sammenblandet med bipustulatus, er 
udbredt i Tyskland og fundet på Oland og Gotland. Den fore- 
trækker åben, fugtig bund nær vand og er ofte fundet på 
enge, der er oversvømmet om foråret.] 

4. B. søodålis Duft. (humerålis Bon.). Brunsort, oversiden 

svagt silkeglinsende, pronotum med smalt gullige siderande, 

på vingedækkerne er skulderplet, sideranden og ofte også 

sømmen gullige. Følehorn og ben gullige, de første med mør- 

kere midtparti. Pronotum. tilsmalnet bagud. Vingedækkerne 

med fine, glatte striber. Længde 3,5—4,8 mm. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). Især på sumpet, skygget, 
lerblandet muldbund i løvskov, i løv og mos. 

BB: dorsiger Duft. Ligner den foregående, men kendes 

let fra den ved de i oversigten nævnte skelnemærker samt ved, 

at kroppens farve er dybere sort, følehorn og ben oftest lidt 

mørkere, vingedækkerne i forhold til hoved + pronotum bety- 

delig kortere og deres skulderplet oftest længere. Længde 4,8— 

6 mm. 

Sjælden (J, Ø). Sønderborg; Hestehaven ved Tranekær 
(i antal ?/-), Lindeskov, Sundby Storskov, Ryde. På lignende 
steder som sodalis og undertiden sammen med denne. 

6. Bipeltåtus Panz. Adskilt fra de foregående ved, at 

den venstre (ikke som hos disse den højre) kindbakke har en 

dyb indskæring bag spidsen. Lysere eller mørkere brun, over- 

siden med oftest tydeligt blålig silkeglans, pronotums og 

vingedækkernes yderste siderande og følehornenes 1. led oftest 

lysere, benene brungule. Ligner iøvrigt sodalis. Længde 4— 

5,2 mm. 
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åg: Penis med en lille, fin hage ved spidsen (fig. 51). 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). På lignende steder som 
sodalis og undertiden i selskab med den. 

7. B. dilatåtus Chaud. Ligner den foregående, men ad- 

skiller sig fra den ved de i oversigten nævnte kendemærker 

samt for hannens vedkommende ved parringsorganets form. 

Længde 4,8—6 mm. 

åg: Penis med en ret kraftig hage et stykke bag spidsen 

(fig. 52). 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). På lignende steder 
som sodalis og peltatus og undertiden sammen med disse. 

8. B. an&malus Perris (striåtulus Victor Hansen). Meget 

nærstående til peltatus, men adskilt fra den ved de i oversig- 

ten nævnte kendemærker. Længde 4—5,2 mm. 

åg: Penis adskiller sig fra de to foregående arters ved, at 

spidsen set fra oven, er svagt indbuet i midten, fra peltatus 

yderligere ved, at tanden er fjernet lidt fra spidsen, og fra 

dilatatus yderligere ved, at tanden er mindre og anderledes 

formet, se fig. 53. 

Arten, der har været sammenblandet med peltatus, er vist- 

nok meget sjælden hos os (Ø, B). Hunosøgård på Møn (1 eks. 
ketset ved en moserand (?/,), Boserup skov (3 eks. sigtet ved 
en skovsø sammen med talrige peltatus, 5/,—?"/.); 1 eks. på 
stranden nord for Rønne, ved en bæks udløb, ”?/,. Desuden 
foreligger 1 eks. mrk. »Sjælland, juli 1822« og 1 eks. mrk. 
»Bornholm, juli 1890«. Levevis som peltatus. 

å. LINES" LATE: 

Følehornene tydeligt behårede fra 4. led. Palpernes 

endeled med bred, afstudset spids. Pronotum og vin- 

gedækkernes stribemellemrum punkterede. 

Hos hannen er forføddernes 1. og 2. led stærkt ud- 

videde. 
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i LM epråssus Payk. Sort. Hovedet ret spredt punk- 

teret. Pronotum kraftigt og ret tæt punkteret, siderne run- 

dede, baghjørnerne helt afrundede. Vingedækkerne med ret 

fine punktstriber og ret spredt punkterede stribemellemrum ; 

hos 2 er de mattere og finere stribede og punkterede end hos 

å. Længde 9,5—11,8 mm. 

Meget sjælden (Ø, B). Høje Møn, Brede bakker (for mange 
år siden), Ravneholm (i en grusgrav); Arnager, Sose, Ham- 
meren. På tør, gruset, ofte sand- eller lerblandet bund, gerne 
med ikke for tæt græsvegetation. I Sverige fundet i udkan- 
terne af Stockholm og Uppsala, ofte løbende i gaderne. Jan., 
april-okt., oftest enkeltvis. Overvintrer som imago, parring 
iagttaget i aug. og sept. 

16. slægtsgruppe Pterostichini. 

Kindbakkerne simpelt tilspidsede, deres yderfure 

uden børstehår. Kæbepalpernes endeled ikke eller 

ikke meget kortere og smallere end næstsidste led 

(fig. 9, c, p. 15). Læbepalpernes næstsidste led på 

indersiden med kun 2 børster. Panden på hver side 

inden for øjet med 2 børster. 

Oversigt over slægterne. 

1. Kindbakkerne meget langt fremstående. 1. føle- 

hornsled ca. så langt som 2. + 3. led (fig. 55) 

10/St0mis (9. 180), 

Kindbakkerne normale. 1. følehornsled meget kor- 

773, lede ra. OEM DEERE RE. 2. 

2. 3. følehornsled ca. så langt som 4. +95. led. Længde 

Es re sn ANE 2. Sphådrus (p. 142). 

3. følehornsled tydeligt kortere end 4.+5. led. De 

danske arter ikke længere end 22 mm...  D 

3. Kløerne på indersiden med fine, tydelige tænder 

(fig. 56, b); fødderne på oversiden nøgne...... Å. 

Kløerne simple; i modsat fald (Pristonychus) er 

fødderne på oversiden fint behårede.......... 6. 
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Læbepalpernes endeled meget bredere og meget 

mere skråt afskåret end kæbepalpernes endeled 

(fig. 57). Pronotum bagud betydeligt tilsmalnet, 

baghjørnerne bredt afrundede. Længde 6—8 mm 

5. Synuchus (p. 150). 

Fig. 55. Stomis. Forkrop. 

a. Pristonychus. b. Calathus. 

Fig. 56. Bagklo af Pristonychus (a); forklo af Calathus (b). 

Læbepalpernes endeled af omtrent samme form 

som. kæbepalpemessendelede : CRT. 35 SEERE 5. 

5. Større, 15—18 mm. Hagetanden simpel (jfr. fig. 

58, b). Pronotum bagud betydeligt tilsmalnet 

4. Dålichus (p. 148). 

Mindre, 6—14 mm. Hagetanden tvespidset (fig. 
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58, c). Pronotum ikke eller mindre stærkt til- 

rl Co zl ter "> PÆRER PRRSSEERREREER RRS 3. Cålathus (p. 144). 

6. Kløerne (hos den danske art) på indersiden mod 

roden meget fint; og kort” tandede (fig. 56, a):. 

Fig. 57. Palperne (til venstre læbepalpe, til højre kæbepalpe) 

af Synuchus. 

Føddernes overside fint behåret (vor art sort, 

med svagt mørkeblåt skær på vingedækkerne, 

18517 mm lang) SIMS 1; Priston ychus! (p. 142): 

Kløerne simple, fødderne nøgne på oversiden .. vÆ 

7. Hagens udsnit uden tand (fig. 58, a), (den danske 

art 6—7 mm, med bronzeskær på oversiden og 

stærkt afrundede baghjørner på pronotum) 

6. Olisthopus (p. 150). 

$ 

SR £ Hgonum a Calathus 

Fig. 58. Hovedets underside. 

Hagens udsnit med en simpel eller tvespidset tand 

HERE irakerne ssildanses skoler 8. 

8. Hagetanden simpel (fig. 58, b). Forskinnebenene 

slanke. Bagbenenes hofteringe ikke nær halvt så 

NE som Jåretrsl stilke. Tiset (B-151). 

Hagetanden tvespidset (omtrent som Calalhus, se 
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fig. 58, c). Forskinnebenene kraftigere, stærkere 

udvidede mod spidsen. Bagbenenes hofteringe 

ca,;halvt' så lange;som låret 1135 200 arie HR 

9. Vingedækkernes 3. stribemellemrum i det mindste 

med eet børstepunkt..… 8. Pterostichus (D 16553 

Vingedækkernes 3. stribemellemrum uden børste- 

punkt (den danske art er ret parallelsidet og 

18-38 me KRAER SART, 9. Åbax (p. 179). 

1. Pristénychus Dej. 

(Laemåstenus Bon.). 

Nærstående til Sphodrus, men adskilt fra denne 

slægt ved, at 3. følehornsled ikke er nær så langt som 

4.+ 5. led, og at føddernes overside er fint behåret. 

Hos vor art er kløerne på indersiden meget fint og 

kort tandede (fig. 56, a, side 140). 

1. L. terricøla. Hbst: (subcyåneus Illig.) (fig,.59). Sort, 

vingedækkerne med svagt, mørkeblåt metalskær, følehorn og 

ben brunsorte. Øjnene temmelig flade. Pronotum kun lidt 

bredere end langt, siderne bagtil svagt indbuede, baghjør- 

nerne omtrent retvinklede, rodgruberne svage og kun svagt 

punkterede. Vingedækkerne aflangt ovale, striberne tydelige, 

meget fint punkterede. Uvinget. Længde 13—17 mm. 

åg: Forføddernes 1.—3. led udvidede; mellemskinnebenene 

tydeligt (hos 2 meget svagt) indadkrummede. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). Den forekommer 
især i kælderrum og stalde, hvor den antagelig er knyttet til 
rottereder og -gange, men er også undertiden fundet i det frie, 
i hule træer, hvor der er fuglereder, i muldvarpereder og i 

ræve- eller grævlingeboers gange. Især i maj og juli-sept., 
i antal >%/,, Overvintrer både som larve og imago. 

2. Sphådrus Clairv. 

1.—3. følehornsled nøgne, 3. led ca. så langt som 

4.+5. led. Hagens udsnit med en tvespidset tand. 
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Pronotum hjerteformet. Vingedækkernes 3. stribemel- 

lemrum uden børstepunkt. Prosternalforlængelsens 

mod mellembrystet nedfaldende parti stærkt kølfor- 

met sammentrykt. Føddernes overside nøgen, klø- 

erne simple. 

Fig. 59. Pristonychus terricola 2. x 2/,. 

1. Sphleucophthålmus L. Sort, oversiden temmelig 

mat. Pronotum kun lidt bredere end langt, siderne bagtil 

indbuede, baghjørnerne omtrent retvinklede, rodgruberne 

svage, upunkterede. Vingedækkerne aflange, striberne meget 

fine, fint punkterede. Vinget. Længde 20—26 mm. 

Øg: Forføddernes 1.—3. led udvidede. 

Meget sjælden (J, Ø). Sønderborg, Silkeborg, Rye, Vedersø, 
Selkær mølle ved Grenå, Mygind pr. Randers, Ålborg; 
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Nysted, Nr. Vedby på Falster, Vordingborg, Ringsted, Køge, 
Roskilde, Amager, København, Lyngby. Synantrop; i lader, 
udhuse, møllerier o. lign. steder; måske knyttet til rottegange 
og -reder. Med den stedfindende forbedring af hygiejniske for- 
hold er arten blevet sjældnere og sjældnere, og den er vistnok 
ikke fundet hos os i dette århundrede. April-okt., talrigst i 
aug.—sept. Larven overvintrer. 

3x Cdlathus: Bon; 

1.—3. følehornsled nøgne, 3.led i det højeste lidt 

længere end 4. Hagens udsnit med en tvespidset tand 

(fig. 58, c, p. 141). Pronotum ikke hjerteformet, idet 

det ikke er tilsmalnet ret stærkt bagud. Vingedæk- 

kernes 3. stribemellemrum med mindst 2 børste- 

punkter. Prosternalforlængelsen langs sider og spids 

randet, dens nedfaldende parti omtrent som hos 

Sphodrus. Føddernes overside nøgen, kløerne på in- 

dersiden tydeligt tandede (fig. 56, b, p. 140). Hos han- 

nen er forføddernes 1.—3. led trekantet eller hjerte- 

formet udvidede (undtagen hos piceus) og vingedæk- 

kerne oftest noget blankere end hos hunnen. 

C. fuscipes, erratus og melanocephalus har efterårs- 

forplantning (jfr. ovf. p. 11—12) med overvintring som 

larve og i et vist omfang også som imago, og dette 

gælder sikkert også de andre arter måske med und- 

tagelse af micropterus. 

Oversigt over arterne. 

1. Vingedækkernes 3. og 5. stribemellemrum med en 

række indstukne punkter. Længde 10—14 mm 

i. fiscipe 

Kun svingedækkernes 3. stribemellemrum smed 

indstukue PunBB 75, BRS, AOR MSN 2. 

2. Oversiden sort, pronotums grundfarve rødgul 

4. melanocéphalus. 

Oversiden anderledes farvet: ok Estere 3. 
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3: "Oversiden lysere eller mørkere brun. Længde 

HEE 7 5 SE 3 KA SR Elle Gls KUSK LEDET 5. mollis. 

Oversidens grundfarve sort eller brunsort....... Å. 

4. Pronotum betydeligt tilsmalnet bagud, med bredt 

afrundede. baghjørner (fig. 60, Cc). ...4:. 7. piceus. 

Pronotums baghjørner ikke eller kun smalt afrun- 

BR FE GO 1-0 BB) slaa 2 prekteleesrRRE ea 5. 

a erratus ”; micropterus G piceusS 

Fig. 60. Calathus. Pronotum. 

5. Pronotum tydeligt tilsmalnet bagud, baghjør- 

nerne smalt afrundede (fig. 60, b). Mindre 7— 

Es sg ER 2 4 RUNER ES KAR ERE RTE 6. mieronterus. 

Pronotum ikke eller kun meget svagt tilsmalnet 

bagud, baghjørnerne skarpe, retvinklede eller 

omtrent retvinklede (fig. 60, a). Større, 8,5— 

6. Pronotum meget svagt tilsmalnet bagud, bag- 

hjørnerne omtrent retvinklede (fig. 60, a). Øj- 

nene mindre stærkt hvælvede. Vingedækkernes 

BE MERE er se Rn KT 2.erråtus: 

Pronotum ikke tilsmalnet bagud, baghjørnerne 

retvinklede. Øjnene stærkere hvælvede. Vinge- 

Hækkernes striber ANES... ease véln 3. ambiguus. 

1. C. fuscipes Goeze (cisteloides Panz.). Sort, følehornene 

rustrøde, benene lysere eller mørkere brune eller brunsorte. 

Pronotum kun lidt bredere end langt, bagud kun meget svagt 

tilsmalnet, baghjørnerne ca. retvinklede, roden punkteret, 

tydeligst i de ret svage rodgruber. Vingedækkernes punkt- 

striber ret kraftige, yderst fint punkterede. Længde 10—14 mm. 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller 10 
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Meget almindelig (J, Ø, B). Eurytop; på forskelligartet 
bund, også på dyrket jord. Iagttaget at fortære kornene i 
kornaks og begnave jordbær. Talrigst i juli-aug. 

2.06: érråtus- Sahlb.. (filvipes GYS, Sort” pronoturdis 

siderande bagtil smalt lysere, følehorn og ben rødlige. Prono- 

tum (fig. 60, a) kun lidt bredere end langt, rodgruberne ret 

tydelige. Vingedækkernes striber ret kraftige, yderst fint 

punkterede, 3. stribemellemrum med 2 indstukne punkter. 

Længde 8,5—11,5 mm. 

Almindelig (J, Ø, B). På forskelligartet, gerne noget tør 
og sand- eller grusblandet bund. Talrigst i april og aug. 

3. C. ambfiguus Payk. (fåscus Fabr.). Nærstående til.den 

foregående, men adskilt fra den ved de i oversigten nævnte 

kendemærker samt ved, at kroppen er bredere, at pronotum 

har et bredere rødligt sideparti og ofte er smalt rødligt langs 

for- og bagrand, at dets rodgruber er svagere, og at rand- 

linien på vingedækkernes rod er mindre stærkt buet. Længde 

8,5—11,5 mm. 

Udbredt, men langtfra almindelig (J, Ø, B). Den foretræk- 

ker solåben, tør sand- eller grusbund. Talrigst i juni-juli. 

4. CC. melanhocéphalus' E/(fig. 61)" Let kendelse frade 

andre arter (om mollis se nedenfor under denne) ved over- 

sidens farve. Sort, pronotum rødgult, undertiden med lidt 

mørkere midtparti, følehorn og ben rødgule. Pronotum kun 

lidt bredere end langt, bredest omtrent i midten, bagud kun 

lidt tilsmalnet, baghjørnerne smalt afrundede, rodgruberne 

temmelig svage. Vingedækkerne med ret fine, næppe synligt 

punkterede striber, 3. stribemellemrum med 3, sjældent 4 

indstukne punkter. Længde 6—8 mm. 

Meget almindelig (J, Ø, B). Meget eurytop; på meget for- 
skelligartet, mere eller mindre åben bund, også på dyrket 
jord. Talrigst i juli-aug. 

5. C. mållis Marsh. (ochropterus Duft.). Nærstående til 

den foregående, men for normalt farvede individers vedkom- 

mende let adskilt fra den ved temmelig ensfarvet, lysere eller 
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mørkere brun overside. Helt eller delvis mørkere farvede 

eksemplarer adskilles fra eksemplarer af melanocephalus med 

abnormt mørkt pronotum ved lidt mere langstrakt krop, 

lidt større og lidt stærkere hvælvede øjne, lidt mindre stærkt 

XX iv" 

TEE 
Pi 

ag 

NES 

miss ey 

SS SEE 

Fig. 61. Calathus melanocephalus &. x 7. 

tværbredt pronotum, bagtil længere tilsmalnede vingedæk- 

ker og lidt længere bagben, hvis skinneben er lidt længere end 

(hos melanocephalus ca. så lange som) pronotums bredde. 

Følehorn og ben gule, lysere end hos nogen af de andre arter. 

Om adskillelsen fra den følgende art se under denne. Længde 

6—9 mm. 

su? 
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Ret sjælden (J, Ø, B). På solåben, tør sandbund, fortrins- 
vis i nærheden af stranden, i klitegne, især ved roden af plan- 
ter, f. eks. marehalm. Talrigst i juli—aug. 

6. C. micréåpterus Duft. Sort eller brunsort, følehorn og 

ben rødgule. Adskilt fra de to foregående ved farven og ved, 

at pronotum (fig. 60, c) er ganske lidt mere tilsmalnet bagud, 

bredest tydeligt foran midten og med tydeligere afsatte bag- 

hjørner, fra mollis yderligere ved bredere krop, bagtil kortere 

tilsmalnede vingedækker, lidt kortere bagben og lidt mør- 

kere følehorn og ben. Længde 7—8 mm. 

Almindelig (J, Ø, B). På fugtig, noget skygget skovbund, 
under løv, mos, bark m.v. Undtagelsesvis på hedebund under 

lyng. Især april-okt. 

7. C. piceus Marsh. (rotundicéllis Dej.). Adskilt fra alle 

de foregående ved, at pronotum er stærkere tilsmalnet bagud 

og dets baghjørner ret bredt afrundede (fig. 60, c), samt ved 

at hannens forfødder ikke er udvidede. Sort eller brunsort, 

pronotums sider lysere, følehorn og ben brungule. Pronotum 

lidt bredere end langt, rodgruberne ret svage. Vingedækkerne 

forholdsvis brede, striberne ret fine, næppe synligt punkterede, 

3. stribemellemrum med 4—5 indstukne punkter. Længde 8,5— 

10,5 mm. 

Udbredt, men temmelig sjælden (J, Ø). På fugtig, noget 
skygget bund i løvskove, under løv, mos, bark m.v. Talrigst 
i aug.—sept. 

4. Doålichus Bon. 

Nærstående til Calathus, men adskilt fra denne 

slægt ved, at hagetanden er simpel og pronotum bety- 

deligt tilsmalnet bagud, samt ved, at 2. og 3. forfods- 

led hos hannen er firkantede. 

1. D. halénsis Schall. (flavicérnis Fabr.) (fig. 62). Sort, 

pronotums siderande og en — undertiden manglende — stor, 

aflang, trekantet fællesplet på vingedækkerne, strækkende sig 



149 

fra roden tilbage forbi midten, rødgule. Følehorn og ben gule 

eller rødgule. Panden ofte med to små rødgule pletter. Pro- 

notum lidt bredere end langt, siderne bagtil omtrent rette, 

baghjørnerne stumpvinklede, afrundede, roden og den bageste 

| Å 
[ i 
| N 
/ i 

| i 

Fig. 62. Dolichus halensis g. x 2/,. 

del af siderne svagt punkteret, rodgruberne ret svage. Vinge- 

dækkerne langstrakte, med fine, skarpe, næppe synligt punk- 

terede striber, 3. stribemellemrum med 2 fine, 

punkter. Længde 15—18 mm. 

Temmelig sjælden (J, Ø, B). Vistnok stærkt svingende i 
hyppighed og måske tiltagende i sjældenhed. Als; Ærø, flere 

indstukne 
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steder på Fyn, Lolland-Falster, Møn, Mogenstrup, Vallø, 
Amager, flere steder i Nordsjælland; Sose odde. Især på åben, 
gruset eller leret bund, også på dyrket jord. Maj-okt., talrigst 
i aug. Larven overvintrer. 

5. Synuchus Gyll. 

(Tåphria. Dej). 

Nærstående til Calathus, men adskilt fra denne 

slægt ved, at prosternalforlængelsen er urandet, og 

at læbepalpernes endeled er meget bredere og meget 

mere skråt afskåret end kæbepalpernes endeled (fig. 

57, p. 141). Pronotum bagud betydeligt tilsmalnet, 

baghjørnerne bredt afrundede. 

1. S. nivålis Panz. Sort eller brunsort, pronotums sider 

oftest lysere, følehorn og ben rødgule. Pronotum noget bre- 

dere end langt, siderne rundede, rodgruberne tydelige. Vinge- 

dækkerne med ret kraftige, upunkterede striber, 3. stribe- 

mellemrum med to indstukne punkter. Længde 6—8 mm. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). Især på åben, 
tør, oftest sandet eller gruset bund. April-okt., talrigst i 
juli-aug. Larven overvintrer. 

6. Olisthopus Dej. 

Nærstående til Agonum, men adskilt fra denne 

slægt ved, at hagens udsnit mangler tand (fig. 58, a, 

side 141). Pronotums baghjørner afrundede. 

1. O. rotundåtus." Payk' Brumlig, oversiden. med ret 

svagt, bronzeagtigt metalskær, følehorn og ben rødgule, de 

første mørkere mod spidsen. Pronotum noget bredere end 

langt, siderne betydeligt rundede, gående omtrent i eet med 

bagranden, rodgruberne ret svage, roden og den bageste del 

af siderne tydeligt punkteret. Vingedækkernes punktstriber 

ret fine, skarpe, fint punkterede, 3. stribemellemrum med 3 

indstukne punkter. Længde 6—7 mm. 
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Temmelig almindelig (J, Ø, B). Hos os fortrinsvis på sol- 
åben, tør sand- eller grusbund, undertiden i skove. Talrigst 
i juli og sept. Overvintrer både som larve og imago. 

7... Agonum Bon. 

1.—2. eller 1.—3. følehornsled nøgne. Hagens udsnit 

med en simpel tand (jfr. fig. 58, b, p. 141). Vinge- 

dækkernes 3. stribemellemrum med nogle børstepunk- 

ter. Prosternalforlængelsens mod mellembrystet ned- 

faldende parti ikke kølformet sammentrykt. Benene 

slanke, kløerne simple. Hos hannen er forføddernes 

1.—3. led udvidede. 

Arterne overvintrer som imago, obscurum muligvis 

også som larve. 

Oversigt over underslægterne. 

1. Pronotums baghjørner skarpt vinkelformede (fig. 

63). 1.—3. følehornsled uden fin behåring 

1. PlatYnus 4p/ 151), 

Pronotums baghjørner mere eller mindre afrun- 

dede .(fg2.:65,. p. 160, og 66, p. 165) (omend 

undertiden sstumpvinklet afsat). 0. in sendte 2. 

Het SB kølehørnsled uden fin behåring 220000. 

2 Agonum (ps 155) 

3. følehornsled bortset fra rodpartiet fint behåret 

3. :Europhilus«(p. 162) 

1. underslægt Platynus Bon. 

1.—3. følehornsled uden fin behåring. Pronotums 

baghjørner skarpt vinkelformede. 

Oversigt over arterne. 

1. Kroppen ensfarvet sort. Større, 10—12,5 mm..... 2. 

Kroppen i hvert fald delvis lysere. Mindre 5—9 mm 3. 

2. Pronotums sider tydeligt indbuede fra et stykke 

goran"Daghjørnerne (fig? 63, å). 2. Le: 1. assimile. 
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Pronotums sider ikke tydeligt indbuede foran 

baghjørnerne, men selve disse kort tandformet 

FEST PRGE FRE, Gå, DIS Sark BERE RS 2. krynickii. 

3. Vingedækkernes striber kraftigt punkterede 

3. obscirim 

Vingedækkernes striber upunkterede............ Å. 

a. assimile. b. krynickii. 

Fig. 63. Agonum. Pronotum. 

4. Hoved og pronotum brune eller brunsorte, uden 

kuetalskien ae ie on ke si elelinal hd aber e 4 ruficorne. 

Hoved og pronotum metalgrønne........ 5. dorsåle. 

1. A. assimile Payk. (angusticélle Fabr.). (fig. 64). Blankt 

sort, følehorn og ben brune eller brunsorte. Pronotum (fig. 

63, a) noget bredere end langt, siderne bagtil indbuede, så at 

de på det bageste stykke omtrent er parallelle, baghjørnerne 

skarpe, ofte lidt fremstående, omtrent retvinklede, sideran- 

dene stærkt opadbøjede, bagkanten, i hvert fald i midten, 

fint randet. Vingedækkerne brede og ret flade, striberne dybe, 

næppe synligt punkterede, stribemellemrummene hvælvede, 

kun yderst svagt mikrochagrinerede, det 3. med 3 indstukne 

punkter. Længde 10—12,5 mm. 

Meget almindelig (J, Ø, B). Fortrinsvis på noget fugtig, 
skygget, muldet bund i skove, under løv, mos, træstykker, 
løs bark på stubbe o. lign. Især for- og efterår. 

2. A. krynickii Sperk. Yderst nærstående til den fore- 

gående, men adskilt fra den ved, at pronotums sider bagtil 
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er tydeligt konvergerende, at baghjørnerne derfor er mere 

stumpvinklede, men selve spidsen i reglen stærkere tandfor- 

met fremspringende (fig. 63, b), at bagranden er urandet, at 

Fig. 64. Agonum assimile g. Xx 5. 

følehorn og ben er mørkere, næsten helt sorte, og at vinge- 

dækkernes striber er lidt dybere, og stribemellemrummene 

lidt mere hvælvede og tydeligt stærkere mikrochagrinerede. 

Længde 10,5—11,5 mm. 
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Sjælden (Ø). Keld skov, Engestofte mose, Kohave skov 
ved Nykøbing F. (sammen med assimile), Iselingen ved Vor- 
dingborg, Holmegårds mose, Malmmosen ved Holte. På 
fugtig, skygget, muldet bund i løvskov under lignende for- 
hold som assimile. Især for- og efterår. 

3. A. obscårum Hbst. (obléngum Fabr.). Let kendelig 
på de kraftige, groft punkterede vingedækkestriber. Brunlig, 

hoved og pronotum oftest mørkere, følehorn og ben brungule. 

Pronotum hjerteformet, ca. så langt som bredt, siderne bagtil 

parallelle, baghjørnerne skarpt retvinklede, roden kraftigt 

punkteret. Vingedækkerne aflangt ovale, 3. stribemellemrum 

med 3 indstukne punkter. Længde 5—6 mm. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). Især på fugtig, skygget 
humusbund i løvskove, i fugtigt løv, under mos, træstykker, 
sten o. lign. Især april—juli. 

4. A. ruficérne Goeze (ålbipes Fabr.). Adskilt fra under- 

slægtens andre arter ved, at føddernes overside er fint længde- 

furet i midtlinien. Brunlig, vingedækkerne i reglen lidt lysere 

mod siderne, følehorn og ben gullige. Pronotum kun meget 

lidt bredere end langt, bagtil tilsmalnet, baghjørnerne skarpe, 

men stumpvinklede, idet bagranden på hver side er lidt skråt 

afskåret, roden ret kraftigt punkteret. Vingedækkerne aflangt 

ovale, striberne fine og skarpe, 3. stribemellemrum med 2 

meget fine eller utydelige indstukne punkter. Længde 6,5— 

9 mm. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). På grusede eller sandede, 
ofte lerblandede, ikke eller kun sparsomt planteklædte, åbne 
eller noget skyggede bredder af søer eller åer, ofte massevis 
under sten, planterester o. lign. Især maj-aug. 

5. A. dorsåle Pontopp. (pråsinum Thunb.). Hoved og 

pronotum metalgrønne, vingedækkerne brungule, bagtil med 

en stor, mørk, blågrøn, blå eller blåsort fællesplet, der når 

frem forbi midten, følehornene brune, med lysere rod, benene 

rødgule. Pronotum hjerteformet, omtrent så langt som bredt, 

baghjørnerne skarpe, men stumpvinklede, idet bagranden på 

hver side er lidt skråt, buet afskåret, rodgruberne lange, fint 
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punkterede. Vingedækkerne aflangt ovale, striberne fine, .3. 

stribemellemrum med 3 indstukne punkter. Længde 6—7,5 mm. 

Meget almindelig (J, Ø, B). På solåben, tør, lerblandet 
bund, også på dyrket jord, men ikke på ren sandbund; under 
sten og ved planterødder. Især for- og efterår. 

2. underslægt Agonum s. str. 

Adskilt fra Platynus ved, at pronotums baghjørner 

er mere eller mindre afrundede (omend undertiden 

stumpvinklet afsat). 

Oversigt over arterne. 

kt bHlavedet bagtil med et. tydeligt tværindtryk. 

Oversiden brun, uden metalskær, følehorn og 

BE DE REN 1 are. 2 ds esseE se ss T SEER 17. 1TKERs: 

Hovedet uden tværindtryk bagtil. Oversiden 

DE TE Na FE AES TOT HØRER DERE SN 2 

2. Vingedækkerne metalfarvede, med bleggule side- 

Er er es ege Rae 10. marsinsatuns 

Ninsedækkerne. uden bleggule siderande 2. J. SÅ 

3. Vingedækkernes 3. stribemellemrum med 3—5 (of- 

test 4) store, dybe gruber. Mindre 5—5,8 mm 

6. quådripunctåatum: 

Vingedækkernes 3. stribemellemrum smed små 

indstukne punkter eller ret små, lidet dybe 

men kteruber, Større, 6,5—10'mm SST KEE SEER Å. 

4. Vingedækkernes striber ikke dybere ved spidsen, 

mellemrummene flade eller ret flade, også ved 

sprusen; Oversiden metalfarvet......2300sken De 

Vingedækkernes striber tydeligt dybere ved spid- 

sen, mellemrummene ved spidsen hvælvede.... 8: 

5. Følehorn og ben sorte. Vingedækkernes striber 

ENE ER LEE re 6: 

I hvert fald skinnebenene lysere. Vingedækkernes 

striber ikke eller kun utydeligt punkterede.... ” 

6. Pronotum med stærkt rundede sider, baghjør- 



sm] 

10. 

ik 
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nerne helt eller næsten helt afrundede. Større, 

TR EN SNS SNORRE 7.osexpunetatutn 

Pronotum med svagere rundede sider, baghjør- 

nerne stumpvinklet afsat. Mindre, 6,5—7,53 mm 

8. ericéti. 

Pronotums baghjørner stumpvinklet afsat. Vinge- 

dækkerne langstrakte. Benene længere, bag- 

skinnebenene rigeligt så lange som pronotums 

bredde, 4. bagfodsled dobbelt så langt som 

BER USG FE KDN ANER af BRØTERTR 2: graciltiper 

Pronotums baghjørner næsten helt afrundede. 

Vingedækkerne lidt kortere og bredere (fig. 65). 

Benene kortere, bagskinnebenene lidt kortere 

end pronotums bredde, 4. bagfodsled ikke dob- 

belt: så langt's0om (bredt; 22.4 el, 11. muelleri. 

Benene gulbrune. Pronotums baghjørner stump- 

vinklet afsat. Oversiden med tydeligt metal- 

skær. Længde 16,778 I LVSE SEN SØG 12. dåélens. 

Benene helt eller overvejende sorte. Pronotums 

baghjørner afrundede, i modsat fald (lugens) 

oversiden sort, uden metalskær. 0 ASO, 9. 

Pronotums baghjørner stumpvinklet afsat. Vinge- 

dækkerne sorte, uden metalskær, ret matte. 

Br 15 AR ege Ad 11) 1; BARRE FRE PER SEES ÅER EA MERE] 16. lugens. 

Pronotums  sbaghjørner afrundede.  Vingedæk- 

KODE RIR 0 GE FRASER I mA KAD] 10: 

Benene kortere, bagfoden tydeligt kortere end 

bagskinnebenet, 3.led ikke dobbelt så langt 

som bredt. Oversiden med metalskær 

13. versutum, 

Benene længere, bagfoden ca. så lang som bag- 

skinnebenet, 3. led over dobbelt så langt som 

BROE minkseldnnte i neste ne as enedes il 

Oversiden med mørkt metalskær.”) Vingedækker- 

nes striber ret kraftige, stribemellemrummene 

TEL: BERINDAR seet ekferdieertntte E sslds 14. viduum. 

1) Ses tydeligst ved dagslys. 
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Oversiden uden metalskær. Vingedækkernes stri- 

ber ret fine, stribemellemrummene flade eller 

ke sygt Byllvede. 25230 Li 15. moestum. 

GEA quådripunctåtum Deg. Let: kendelig ved den 

ringe størrelse, pronotums form og vingedækkernes gruber. 

Sort, oversiden med mat bronzeskær. Hovedet forholdsvis 

stort. Pronotum ca. ”/, gang bredere end langt, siderne bagtil 

som regel tydeligt, omend yderst svagt indbuede, baghjør- 

nerne stærkt opadbøjede, meget stumpvinklede, roden på 

hver side stærkt skråt, lidt rundet afskåret. Vingedækkerne 

ret flade og ret parallelsidede, med yderst fine striber, 3. 

stribemellemrum med 4, sjældent med 3 eller 5, store, 

dybe, i bunden ofte kobberfarvede punktgruber. Længde 

5—5,8 mm. 

Sjælden (J, Ø, B). Haderslev, Estrup skov, Ålborg, Ska- 
gen; Møns klint, Roskilde, København, Charlottenlund, 
Dyrehaven, Skodsborg, Rudeskov; Rønne, bakkerne ved 
Byå, klipperne ved Allinge, Hammer odde. Hos os fundet 
enkeltvis dels nær beboede steder, f. eks. krybende på mure, 
dels i skove, f. eks. under mos og bark på træstubbe. I udlan- 
det er den hyppigt fundet i stort antal, især i aug.—sept. 
(delvis friskklækkede eks.) i afbrændte skovpartier f. eks. af 
fyr, i skovbunden under forkullede trærester eller under af- 
svedne træstammers bark. Hos os hyppigst fundet i juni. 

KA sexpunctåtum L. Normalt farvede individer .af 

denne art er let kendelige ved den tydeligt tvefarvede over- 

side, idet hoved og pronotum er stærkt metalgrønne og vinge- 

dækkerne kobberrøde, med grønlige siderande. Følehorn og 

ben sorte, de inderste følehornsled og lårene med mørkegrøn 

metalglans. Pronotum omtrent ”/, gang bredere end langt, 

med stærkt rundede sider og fuldstændigt afrundede baghjør- 

ner, siderne bagtil ret stærkt opadbøjede, rodgruberne ret 

dybe, rynketpunkterede. Vingedækkerne temmelig parallel- 

sidede, striberne ret fine, ikke dybere ved spidsen, tydeligt 

punkterede, stribemellemrummene flade, også ved spidsen, 

det 3. med 4—8, oftest 6 lidet dybe punktgruber. Længde 

7,8—9 mm. 
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Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). På forskelligartet, 
solåben, fugtig, gerne tæt græsklædt bund. Talrigst i maj-— 
juni. 

8. A. ericéti Panz. Nærstående til den foregående, men 

adskilt fra den ved de i oversigten nævnte kendemærker 

samt ved, at pronotum er smallere, kun ca. ”/, bredere end 

langt, rodgruberne lidt svagere og siderne bagtil lidt mindre 

stærkt opadbøjede, at vingedækkernes sider er lidt stærkere 

rundede, og at vingedækkernes metalfarve ikke er tydeligt 

forskellig fra hovedets og pronotums, idet hele oversiden er 

mørkt, bronzeagtigt, grønligt eller blåligt metalfarvet, ofte 

med uregelmæssigt pletvise partier af anden farve end den 

øvrige. Vingedækkernes 3. stribemellemrum med 3—7 små 

punktgruber. Længde 6,5—7,53 mm. 

Meget sjælden (J). Kongsmose ved Draved, Øster Løgum 
mose, Sandfeld pr. Brande, Resdal, Allingskovgårds mose, 
Lundby bakker. På solåben, mere eller mindre fugtig, gerne 
mos- eller lyngklædt tørvebund i hedemoser, ofte løbende 
fremnie i solskin. Talrigst'ii juni og beg af-juligsr parring FP/A 

9. A. gracilipes Duft. (elongåtum Fischer). Kroppen 

slankere end hos underslægtens andre arter (bortset fra 

den brune livens). Oversiden bronzeagtigt metalfarvet, føle- 

horn sorte, med rødt rodled, benene brunrøde eller brune, 

med mørkere lår. Pronotum kun ca. ”/, bredere end langt, 

siderne bagtil ret stærkt opadbøjede, rodgruberne ret dybe, 

svagt rynkede eller rynketpunkterede. Vingedækkerne lang- 

strakte, striberne meget fine, næppe synligt punkterede, 3. 

stribemellemrum med 4 eller 5, sjældent 6 indstukne punkter. 

Længde 7—8,5 mm. 

Sjælden (J, Ø, B). Synes i nyere tid at være blevet sjæld- 
nere her i landet. Odder å ved Tvenstrup, Marselisborg strand ; 

Tillitse strand, Gedser, Bøtø, Tromnæs, Møn, Sorø, Sejrøbugt 

(udfor Veddinge bakker), Rørvig; stranden n.f. Rønne, 
Onsbæk, Arnager, Hammeren. Hos os oftest på strandbred- 
der under tang o. lign. Arten er vistnok stærkt tilbøjelig til 
at skifte opholdssted og stærkt svingende i sjældenhed fra år 
til år. Den søger undertiden til kunstigt lys. Talrigst i juni 
og aug. 
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KOArmarginåtum L. Let kendelig på farven, /;Over- 

siden smukt metalgrøn eller bronzegrøn, sjældent med kobber- 

agtigt skær, pronotums yderste siderande og en bred side- 

stribe på vingedækkerne bleggule, følehornene sorte, med 

lysere rodled, benene rødgule, med mørkere lår og fødder. 

Pronotum omtrent ”"/., gang bredere end langt, med jævnt 

rundede sider og meget svagt afsatte baghjørner. Vingedæk- 

kerne aflange, med kun meget svagt rundede sider, striberne 

fine, fint punkterede, ikke dybere ved spidsen, stribemellem- 

rummene flade — 3., 5. og 7. dog ofte svagt hvælvede — ikke 

stærkere hvælvede ved spidsen, det 3. med 3 temmelig kraf- 

tige, indstukne punkter. Længde 8,5—10 mm. 

Hertalmindelis: (J, ØB På -solåben, fugtig, leret; "ler 
blandet eller dyndet bund ved stillestående eller langsomt 
rindende ferskvand eller ved havet, især på marskenge. Tal- 
rigst i maj. 

11. A. muelleri Hbst. (pårumpunctåtum Fabr.) (fig. 65). 

Oversiden metalfarvet, hoved og pronotum oftest grønlige, 

vingedækkerne oftest bronze- eller kobberfarvede. Følehor- 

nene sorte, med lysere rodled, benene brungule, med mørkere 

bror fødder. ” Pronotum omtrent :7/, bredere. end långt, 

siderne jævnt rundede, rodgruberne ret dybe, næppe eller kun 

meget svagt rynkede. Vingedækkerne med kun meget svagt 

rundede sider, striberne fine, meget svagt og utydeligt punk- 

terede, 3. stribemellemrum med 3, sjældent med 4 indstukne 

punkter. Længde 7,2—9 mm. 

Meget almindelig (J, Ø, B). På solåben, ikke ret fugtig, gerne 
leret bund, også på dyrket jord. Talrigst i april-maj og sept. 

Tå"AYdolens 'Sahlb. (triste Dej.). Meget nærstående til 

den følgende, men adskilt fra den ved, at oversidens metal- 

farve oftest er noget tydeligere og bronzefarvet, at benene er 

gulbrune, at pronotum er forholdsvis ganske lidt smallere, 

bagud lidt mindre stærkt tilsmalnet, med lidt mindre stærkt 

rundede sider, stumpvinklet afsatte baghjørner og kraftigere 

rynkede rodgruber, og at vingedækkernes netmaskede mikro- 

skulptur er omtrent som hos viduum. Længde 6,7—8 mm. 
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Yderst sjælden (J, Ø, B). I nyere tid kun fundet ved Faur- 
feld bæk ved Esbjerg (2-eks. 25/. 1920); på Thurø (1.eks..2/, 
1920); og på Bornholm (stranden n. f. Rønne, 1 eks. under 

Fig. 65. Agonum muelleri $. x 6. 

tang 1?/, 1935, Kobbeå ved Melsted, 1 eks., juni). I Syd- 
sverige lever arten ved større eller mindre stående vande på 
meget fugtig, sandet eller stenet bund med dyndlag. 

13. A. versutum Gyll. Oversiden blankt sort, oftest med 

mørkt bronzeagtigt eller grønligt metalskær, følehorn og 

ben sorte, de førstes rodled samt skinneben og fødder under- 
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tiden lidt lysere. Pronotum ca. !/, gang bredere end langt, 

siderne er ret stærkt rundede. Vingedækkernes striber ret fine, 

fat punkterede, stribemellemrummene 'ret: flade, det;3.…med 

3 indstukne punkter, mikroskulpturen består af fine net- 

masker, der i overvejende grad er tværbrede. Længde 7—8 mm. 

Udbredt; men ret sjælden (J,/Ø;'B): På fugtig, dyndet,. ofte 
leret, åben eller halvskygget, blød bund. Talrigst i maj-juni. 

14. A. viduum Panz. Ligner den foregående, men adskil- 

ler sig fra den ved de i oversigten nævnte kendemærker samt 

ved, at gennemsnitsstørrelsen er lidt betydeligere, at vinge- 

dækkernes striber er noget kraftigere, stribemellemrummene 

mere hvælvede og mikroskulpturens netmasker kun i ringe 

grad tværbrede. Endelig er de to længdefurer og den mellem- 

liggende længdekøl på 1. og 2. bagfodsled stærkere udpræget 

end hos versutum. Længde 7,3—9 mm. 

Almindelig (J,Ø,B). Eurytop; på åben eller noget skygget, 
fugtig bund, også ved brakvand. Talrigst i maj-juni, 

15. A. moestum Duft. Yderst nærstående til den fore- 

gående, men adskilt fra den ved de i oversigten nævnte kende- 

mærker samt ved, at vingedækkerne er lidt smallere og på 

siderne svagere rundede, og at benene oftest er lidt længere. 

Længde 7,3—9 mm. 

Typiske eksemplarer af viduum og moestum er ikke van- 

skellige sat adskille, men alle i. litteraturen anførte. skelne- 

mærker mellem de to former (også med hensyn til penis- 

karakterer) synes at variere, og det må anses for tvivlsomt, 

og de to former er artsforskellige. 

munden (I, Ø,-B). På fugtig, gerne leret eller noget 
dyndet og noget skygget bund ved stående vand, ofte sam- 
men med viduum, men mindre eurytop. Talrigst i maj-juni. 

16: A. ligens Duft. Let kendelig på den dybt sorte, på 

vingedækkerne ret matte overside i forbindelse med de stump- 

vinklet afsatte baghjørner på pronotum. Følehorn og ben 

sorte, de førstes rodled ofte lyst ved roden. Pronotum ca. 

1/, gang bredere end langt, siderne jævnt rundede, rodgru- 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller 11 
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berne ikke særlig dybe, mat rynkede. Vingedækkerne lang- 

strakte, striberne ret dybe, svagt punkterede, stribemellem- 

rummene temmelig flade, det 3. med 3 indstukne punkter. 

Bagfoden ca. så lang som bagskinnebenet, 3. led over dobbelt 

så langt som bredt. Længde 8—9,8 mm. 

Sjælden og oftest kun enkeltvis (J, Ø, B). Vrads; Heste- 
haven ved Tranekær, Christianssæde skov (under bark på 
grene af et risgærde), Gedser, Bøtø, Dillet, Møn (Kongsbjerg), 
Lunden ved Øbjerggård (i antal under løv og mos), Tystrup 
sø, Korsør, Damhusmosen; stranden n.f. Rønne. På åben 

eller let skygget, fugtig, dyndet, blød bund med tæt vegeta- 
tion, undertiden — tilfældigt — på strandbredder under tang 
o. lign. Især for- og eftersommer. 

17. A. livens Gyll. Langstrakt, lysere eller mørkere brun, 

panden med to små, lidt lysere pletter, følehorn og ben brun- 

gule. Pronotum kun ca. ”/, gang bredere end langt, bagud til- 

smalnet i næsten rette linier, baghjørnerne meget stumpe, 

men dog synlige, rodgruberne ret dybe. Vingedækkerne lang- 

strakte, ret flade, bredest bag midten, striberne fine, kun 

meget svagt punkterede, stribemellemrummene kun svagt 

hvælvede, det 3. med 3 indstukne punkter. Længde 7,2—9,5 mm. 

Udbredt, men temmelig sjælden (J, Ø, B). På fugtig, noget 
skygget bund, f. eks. i skovsumpe. Talrigst i april-maj. 

3. underslægt Europhilus Motsch. 

Adskilt fra de to foregående underslægter ved, at 

3. følehornsled bortset fra rodpartiet er fint behåret, 

og fra Platynus yderligere ved pronotums afrundede 

baghjørner. 

Arterne træffes især for- og efterår, talrigst i april— 

maj. Deres forekomst på strandbredder er af tilfældig 

karakter. 

Oversigt over arterne. 

1. Føddernes overside fint længdefuret i midtlinien 

18. thoreyi. 

Føddernes overside uden længdemidtfure........ 2. 
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2. Vingedækkerne brungule, betydeligt. lysere end 

hoved og pronotum. Benene lyst brungule 

21. piceum, 

Vingedækkerne mørkere, ikke betydeligt lysere 

end hoved og pronotum. Benene mørkere..... Sk 

3. Vingedækkernes siderandkant forenet med rod- 

randkanten i en meget stump skuldervinkel. 

Oversiden med svagt grønligt metalskær"). Pro- 

notums sider bagtil tydeligt opadbøjede 

19.smicans. 

Skuldervinklen mindre stump. Oversiden uden 

metalskær. Pronotums sider bagtil ikke tydeligt 

5 3 NE Ma 0; KAN RNA KEANE RR Å. 

4. Benene brunsorte eller sorte, vingedækkerne læn- 

gere og smallere, med mindre stærkt rundede 

er 2 rate ERE EEN re KE ADM 20. gråcile. 

Benene, i hvert fald skinnebenene, brunlige, Vin- 

gedækkerne kortere og bredere, med stærkere 

FEER sider: ISAR Ta 40 22. fuliginésum. 

18. A. thoreyi Dej. (pelidnum Payk.). Adskilt fra de 
følgende ved føddernes længdemidtfure. Brunsort, vingedæk- 

kerne oftest noget lysere, benene og som regel 1. følehornsled 

brungule. Pronotum smallere end hos nogen af de følgende 

arter, kun ca. "/, bredere end langt, bagtil betydeligt tilsmal- 

net, rodgruberne svage, siderne bagtil ikke tydeligt opad- 

bøjede. Vingedækkerne langstrakte, oftest bredest noget bag 

midten, striberne fine, stribemellemrummene flade, det 3. 

med 4 eller 5 indstukne punkter. Længde 6,5—7,5 mm. 

Ret almindelig (J, Ø, B). På meget fugtig, åben eller halv- 
skygget, leret eller dyndet bund. 

19. A. micans Nicol. Kendelig fra piceum ved meget 

mørkere vingedækker og fra de andre arter i underslægten 

ved oversidens metalskær. Brunsort, oversiden med svagt, 

1) Kun tydeligt ved dagslys. 

21? 
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mørkt, grønligt metalskær, vingedækkernes sidedækker, 

benene og oftest 1. følehornsled gulbrune, lårene hyppigst 

mørkere. Pronotum ca. ”/, bredere end langt, rodgruberne 

temmelig dybe. Vingedækkerne med kun svagt rundede sider, 

striberne ret fine, men kraftigere end hos den foregående, 

stribemellemrummene lidt hvælvede, det 3. oftest med 5 

indstukne punkter. Længde 5,8—7,4 mm. 

Sjælden (J, Ø). Højer marsk, Allingskovgård; Knuthen- 
borg, Merrits skov, engen nord for og åen i Kohaven øst for 
Nykøbing F., Tystrup sø, Suså, Lellinge å. På fugtig, leret 
eller dyndet, åben eller noget skygget bund ved stående 
eller rindende ferskvand. 

20; A; sråcile Gyvll. "Nærstående 1l "den følgende "mener 

adskilt fra den ved den mørke farve. Sort, følehorn og ben 

sorte eller brunsorte, mørkere end hos underslægtens andre 

arter. Vingedækkerne oftest lidt smallere og mere parallel- 

sidede end hos den følgende. Længde 6—7 mm. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). På meget fugtig, 
åben eller halvskygget bund. 

21. A. piceum L. (picipes Fabr.). Brunsort, vingedæk- 

kerne brungule, undertiden med yderst svagt, grønligt 

metalskær, benene lyst brungule, lysere end hos underslægtens 

andre arter. Pronotum ca. ”/, bredere end langt, rodgruberne 

ret svage. Vingedækkerne langstrakte, siderne kun svagt run- 

dede, striberne fine, stribemellemrummene flade eller kun 

svagt hvælvede, det 3. med 4 eller 5 indstukne punkter. 

Længde 6—7 mm. 

Ret almindelig (J, Ø, B). På fugtig, åben eller halvskygget 
bund. 

22. A. fuliginåsum Panz. (fig. 66). Brunsort, vingedæk- 

kerne ofte lidt lysere, benene brunlige, lårene ofte mørkere. 

Pronotum ca. ”/, bredere end langt, siderne forholdsvis stærkt 

rundede, rodgruberne ret svage. Vingedækkerne kortere end 

hos underslægtens andre arter, temmelig brede og med ret 
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stærkt rundede sider, striberne ret fine, stribemellemrummene 

omtrent flade, det 3. oftest med 5 indstukne punkter. Længde 

5,8—6,6 mm. 

Almindelig (J, Ø, B). På fugtig, -sSkygget, muldet bund. 

Fig. 66. Agonum fuliginosum $. x 7. 

8. Pteråstichus Bon. 

1.—3. følehornsled nøgne. Hagens udsnit med en tve- 

spidset tand (omtrent som Calathus, se fig. 58, c, p. 

141). Vingedækkernes 3. stribemellemrum med mindst 

eet børstepunkt. Prosternalforlængelsen omtrent som 
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hos Agonum. Benene mere eller mindre kraftige, for- 

skinnebenene mere eller mindre betydeligt udvidede 

mod spidsen, bagbenenes hofteringe ca. halvt så lange 

som låret, kløerne simple. Hos hannen er forfødder- 

nes 1.—3. led udvidede. 

Arterne overvintrer som imago, lepidus, niger og melana- 

rius også som larve. 

Oversigt over arterne. 

1. 2. og 3. følehornsled sammentrykte og derfor langs 

oversiden medten læne 4 east NeG 2. 

2.08 3: Følehornsied sie AD I sa ENE 6. 

å… Følehornent helt, So FR 4 ts skat se å, 

1. og 2. følehornsled røde, i hvert fald på under- 

BÅS 45540, n 5 KÆRE Sae sl MARGE 4 

3. Pronotums  rodgruber svage. Vingedækkernes 

striber yderst fine, men tydeligt punkterede. 

Oversiden Sori, TRA 13 1. "punter 

Pronotums rodgruber meget kraftige og dybe. 

Vingedækkernes striber skarpe, ikke eller meget 

utydeligt punkterede. Oversiden som regel 

HEER se fk ke LA GARD KRUG O RER R 3. lépidus. 

4. 1. og 2. følehornsled på oversiden sorte eller brune. 

Pronotums siderandfurer bagtil kun meget lidt 

Kaere ERE FOND ora feer ens Herder 2. dimidiatus, 

1. og 2. følehornsled helt rødgule. Pronotums side- 

randfurer bagtil meget bredere end fortil...... 5. 

5. Hovedet tydeligt punkteret. Vingedækkerne 

meget bredere end pronotum.......... 4. cupreus., 

Hovedet ikke eller kun utydeligt punkteret. Vin- 

gedækkerne kun lidt bredere end pronotum 

5. versicolor. 

6. Vingedækkernes 3. stribemellemrum med nogle 

BLOG BULE BEER FS ER TE RES EN INNe 2 

Vingedækkernes 3. stribemellemrum i det højeste 

med ie Bidse HÆTTEN PEN GGLAT 9, 
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MUR Pronotums baghjørner afrundede. ..... 

Pronotums baghjørner skarpvinklede.. 8578880 8. 

8. Pronotums bagrand ikke tydeligt skråt afskåret 

på hver side. Vingedækkernes 3. stribemellem- 

rum med 4—6 (hyppigst 5) punktgruber. Skinne- 

ben og fødder brunrøde... 10. oblångopunctåtus. 

Pronotums bagrand tydeligt skråt afskåret på 

hver side. Vingedækkernes 3. stribemellemrum 

Benene sorte eller med kun 3 punktgruber. 

BEER K 345300 KEE GDD 11 anstståtus. 

9. Vingedækkerne uden scutellarstribe. længde 5— 

FE ANER ERE TT >, TE TRE ASSER ERER ERE cm 10 

£1; Vingedækkerne med sædvanlig scutellarstribe.... 

10. Oversiden sort. Pronotums sider ikke indbuede 

bagtil. Vingedækkernes 3. stribemellemrum med 

6. vernålis. USE DUKE SEEREN. SUD 

Oversiden brun. Pronotums sider bagtil indbuede. 

Vingedækkernes 3. stribemellemrum med kun eet 

indstukket punkt ret nær ved spidsen 7. inaequålis. 

Oversiden metalfarvet. Længde 12—14,5 mm 

metållicus. 

31; 

12. DN GER AT RE ARR ARR SR AR SR FARS ART SE SA HR LT SE AM SA Oversiden sort eller brun 

12. Oversiden brun eller brunsort, benene brunrøde. 

12—14 mm. Pronotum hjerteformet, Længde 

bagtil stærkt tilsmalnet, siderne bagtil stærkt 

8. måcer. Jeg BX DSE 7. Ge Gr AR GR SET VAT 78" va” JØ 772 SEE VAN SDS EET ml SK YRSA MR MR TER DR TA BA ] indbuede 

Oversiden sort. Benene sorte, i modsat fald stør- 

relsen ikke over 9 mm. Pronotum ikke udpræ- 

ASAA SKEER syes sne Jer KOR SSRRESD SEAN ESS 4] 13, get hjerteformet 

13. Større, 15—21 mm. Pronotum ca. ”/, gang bredere 

end langt. Følehornene længere end hoved + 

ES or fa hent nain ale take 13% niger. 

Mindre, ikke over 11 mm; i modsat fald (melana- 

rius) pronotum ca. ”/, gang bredere end langt 

og følehornene kortere end hoved + pronotum 14. 

14. Større, 13-17 mm. Kloleddene på undersiden med 

13. melanårius. nogle børstehår 
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16. 

17. 

18; 

19. 
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Mindre, 5—11 mm. Kloleddene på undersiden uden 

børstehår; i modsat fald (strenuus og diligens) 

er. størrelsen: kun:s5=6;8. mm kernerne. NER Ade 

Pronotums sider rundede helt til baghjørnerne, 

der er stumpvinklede, men ganske kort tand- 

formet fremstående. Længde 10—11 mm. Føle- 

horn:ogiben solens . need sa i snigstita 

Pronotums sider bagtil lidt indbuede eller rette, 

baghjørnerne omtrent retvinklede, men ikke 

tandformet fremstående ar, susrne., stormede FO: 

Større, 10—11 mm. Bugens sider tydeligt punk- 

terede. Følehorn og ben sorte.... 15. anthracinus. 

Mindre, 5—9 mm. Bugens sider ikke tydeligt punk- 

terede. Skinnebenene ikke helt sorte.........….. 14: 

Større, 6,7—-9 mm. Pronotums rodgruber udadtil 

begrænsede af en tydelig længdekøl nær side- 

randen. Kloleddene på undersiden uden børste- 

BÅS med bror sorterer eee Des SR 18; 

Mindre, 5—6,8 mm. Pronotums rodgruber udadtil 

uden tydelig længdekøl. Kloleddene på under- 

siden. med nogle herstehars… 650 sms ur KR Ad 13, 

Større, 8-9 mm. Pronotum ca. ”/, gang bredere 

TEE NR 2 To RDNS RRN Er Fe ERNE REED DSE ERE SS ESTERE Fr 16, .gråcils; 

Mindre, 6,7—7,7 mm. Pronotum kun ca. ”/. gang 

rer eN SERENE ka 17, minor 

Forbrystets sider tydeligt punkterede... 18. strénuus. 

Forbrystets sider ikke tydeligt punkterede 

19. diligens. 

1. underslægt Poecilus Bon. 

2. og 3. følehornsled sammentrykte og derfor langs 

oversiden med en længdekøl. 

. Ptupunctulåtus Schall. (fig.:67) Letskendelig'på den 

dybtsorte, ret matte overside, pronotums svage rodgruber og 

vingedækkernes yderst fine, men tydeligt punkterede striber. 

Pronotum bredere end langt, siderne rundede i hele deres 
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længde, baghjørnerne stumpvinklede. Vingedækkernes stribe- 

mellemrum ret flade. Længde 11—14 mm. 

Udbredt, men sjælden og måske tiltaget i sjældenhed i 
nyere tid (J, Ø, B). Vojens, Esbjerg, Fanø (under tang), øst 
for Mattrup skov, Silkeborgegnen, Agdrup bakker; Falster, 

Fig. 67. Pterostichus punctulatus gg. x 4. 

flere steder i Nordsjælland (bl. a. Lundtofte og øst for Rude- 
skov, Lynæs, Tisvilde). På solåben, tør sand-, hede- og grus- 
bund. Talrigst i maj. 

2. Pt. dimidiåtus Oliv. Oversiden metalfarvet, hoved og 

pronotum som regel kobberrøde, vingedækkerne som regel 

grønne; følehorn og ben sorte, 1. og 2. følehornsled på over- 

siden oftest brunlige, på undersiden røde eller brunrøde, 
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skinnebensbørsterne brunsorte. Pronotum bredere end langt, 

siderne rundede i hele deres længde, baghjørnerne stump- 

vinklede, selve spidsen oftest ganske lidt fremstående, roden 

spredt punkteret, på hver side med to stregformede gruber, 

den inderste længst, den yderste udadtil begrænset af en 

længdekøl. Vingedækkernes striber tydeligt punkterede, stri- 

bemellemrummene lidt hvælvede eller flade. Længde 12— 

14 mm. 

Meget sjælden (Ø). Kun fundet på sandmarkerne ved 
Lundtofte i Nordsjælland for over 100 år siden, juli. I Tysk- 
land især fundet på tørre, solrige marker og enge og i Eng- 
land i sandhuller på hedebund (løbende fremme i solskin 
sidst i april). I begge lande er den i nyere tid blevet langt 
sjældnere. 

3. Pt. lépidus Leske. Nærstående til den foregående, men 

adskilt fra den ved, at følehornene er helt sorte, at skinne- 

bensbørsterne er rustrøde, at pronotums sider bagtil som 

regel er retliniede eller svagt indbuede, roden svagere eller 

næppe punkteret og rodgruberne dybere, og at vingedækker- 

nes striber kun er svagt eller næppe punkterede. Oversidens 

metalfarve er stærkt varierende, oftest kobberfarvet eller 

grønlig. Længde 11—14 mm. 

Ikke helt almindelig (J, Ø, B). Især på solåben, tør, sandet 
eller gruset bund. Talrigst i juni-aug. Larven overvintrer, 
imago kun sjældnere. 

4. Pt. cupreusL. Oversiden 'metalskinnende, - "stærkt 

varierende i farve, følehorn og ben sorte; i hvert fald 1. og 

2. følehornsled klart rødgule, lår eller benene undertiden rød- 

lige. Pronotum bredere end langt, siderne bagtil kun svagt 

eller næppe rundede, roden ret tæt punkteret, på hver side 

med to gruber, baghjørnerne lidt stumpvinklede. Vingedæk- 

kernes striber mere eller mindre tydeligt punkterede, stribe- 

mellemrummene flade eller lidt hvælvede. Bagskinnebenenes 

inderside med 8 eller 9 børstehår. Længde 11—13,5 mm. 

Ikke almindelig (J, Ø, B). Den forekommer ret ofte sam- 
men med versicolor, men er ikke eurytop og foretrækker lidt 
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mere fugtig, tættere planteklædt og sværere leret eller ler- 
blandet bund. I England optrådt skadeligt på runkelroe- 
planter. Talrigst i maj-juni. 

5. Pt. versicolor Sturm (coeruléscens 1. udgave). Nær- 

stående til den foregående, men adskilt fra den ved de i over- 

sigten nævnte kendemærker samt ved, at pronotums rod i 

midten er svagere eller næppe punkteret, og at bagskinne- 

benenes inderside kun har 6 eller 7 børstehår. Længde 9— 

12 mm. 

Almindelig (J, Ø, B). Eurytop; foretrækker solåben, tør 
eller lidet fugtig, let bund; også på dyrket jord. Talrigst i maj— 
juni. 

Benene er oftest helt sorte. Der forekommer imidlertid hos 

os, f. eks. i Vest- og Sydjyllands sandegne, en form med over- 

vejende rødlige ben og mere udstrakt rødlig farve på føle- 

hornene. 

2. underslægt Pteråstichus Bon. s. str. 

2. og 3. følehornsled simple. 

6. Pt. vernålis Panz. Denne og den følgende art udmær- 

ker sig ved at mangle scutellarstribe på vingedækkerne. 

Blankt sort, 1. følehornsled brunrødt, benene brune eller 

brunrøde. Pronotum kun ca. ”/, gang bredere end langt, bag- 

hjørnerne stumpvinklede, selve spidsen ganske kort frem- 

stående, roden på hver side punkteret og med en tydelig indre 

og en svag ydre grube. Vingedækkerne med kun svagt run- 

dede sider, striberne kraftige og dybe, tydeligt punkterede. 

Længde 6—7,5 mm. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). På fugtig bund. Talrigst 
forår og forsommer. 

7. Pt. inaequålis Marsh. Adskilt fra den foregående ved 

de i oversigten nævnte kendemærker samt ved, at 4.—6. bugled 

bag roden har en dyb tværfure. Brun eller brunrød, med 

brunrøde følehorn og ben. Længde 5—6 mm. 
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Hidtil kun fundet på Hyby strand nord for Fredericia (1 
eks. sigtet af tang og sand, ”/, 1942). Mulig drejer det sig om 
et tilfældigt tilskyllet eks.; arten er dog fundet i Hamburg- 
egnen (i et kalkstensbrud ved Liuneburg); den foretrækker 
kalk- eller lerbund. 

8: Pt. måcer Marsh: ;(picimånus' Duft;). Let kendelig på 

den flade krop og det hjerteformede pronotum. Oversiden 

brun eller brunsort, benene brunrøde. Pronotum bredere end 

langt, baghjørnerne skarpt retvinklede, roden på hver side 

med to stregformede rodgruber, af hvilke den yderste dog ofte 

er utydelig. Vingedækkerne langstrakte, svagt udvidede bag 

midten, siderne kun meget svagt rundede, striberne ret 

stærke, fint eller utydeligt punkterede, stribemellemrum- 

mene ret flade, det 3, "med "3 "iIndstukne punkter "Lænede 

12—14 mm. 

Meget sjælden (J, Ø). Ydre Bjerrum ved Ribe; Rudkøbing 
(på en sylteng), Stubbelandet ved Nakskov, Strognæs ved 
Handermelle; alle disse fund ligger mange år tilbage. I nyere 
tid er den fundet ved havdiget nord for Ballum sluse (maj 
1961), nogle gange i få eks. under tang på Esbjerg vesterstrand 
(sikkert tilskyllet fra nærliggende lerede strandlokaliteter ved 
Ho bugt) og på Røsnæs (på højtliggende, solåbent, bakket 
terræn oven for havstokken ved Kongstrup, under sten, træ- 
stykker, tørre kokasser o. lign., ”/, og 7”/. 1964 og %/, 1965). 
Arten foretrækker lerbund og forekommer ofte på saltholdig 
bund. Den er vistnok periodevis stærkt svingende i hyppig- 
hed og individantal. 

9. Pt. atérrimus. Hbst. Let kendelig på den blanke, dybt 

laksorte farve, pronotums afrundede baghjørner og vinge- 

dækkernes punktgruber. Pronotum bredere end langt, bagtil 

kun lidt tilsmalnet, siderne kun svagt rundede, rodgruberne 

kraftige. Vingedækkerne langstrakte, kun lidt bredere end 

pronotum, ret parallelsidede, striberne fine, fint punkterede, 

3. stribemellemrum med 3 store punktgruber. Længde 13— 

15 mm. 

Sjælden (J, Ø, B). Halk, Horsens, Marselisborg havskrænt ; 
Bøtø, Tromnæs, stranden ved Jydelejet, Ringsted å, Utterslev 

mose, Frederiksdal, Furesø (ved Frederikslund), Skovrøddam, 

Hørsholm, Børstingerød mose, Tissø, Tisvilde; stranden nord 
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for Rønne, Onsbæk, Hammeren, Dueodde. På meget fugtig, 
vegetationsrig mosebund, f. eks. tørvebund, undertiden også 
tilfældigt på stranden. Talrigst i maj. 

ise oblonsopunctåtus 'Fabr.- (fig. 68). — Oversiden 

sort, med tydeligt, omend ikke ret stærkt, mørkt bronzeagtigt 

3 

Å 

fj 
i 

j 

Fig. 68. Pterostichus oblongopunctatus gg. x 4!/.,. 

eller grønligt metalskær, skinneben og fødder brunrøde. 

Pronotum ca. ”/, gang bredere end langt, baghjørnerne skarpt 

retvinklede, rodgruberne dybe, stregformede. Vingedækkerne 

med temmelig stærkt rundede sider, striberne ret stærke, 

kun svagt eller utydeligt punkterede. Længde 10—12 mm. 

Meget almindelig (J. Ø.B). På fugtig skovbund under mos, 
bark," sten og træstykker. Især for- og efterår. 
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11. Pt. anguståtus Duft. Nærstående til den foregående, 

men let at adskille fra den ved de i oversigten nævnte kende- 

mærker samt ved, at oversidens metalskær er meget svagere 

eller endog forsvundet, at pronotum er bredere, ca. ”/. gang 

bredere end langt, med bagtil noget bredere siderandfure, at 

vingedækkerne har mindre stærkt rundede sider, og at bag- 

brystets episterner er betydeligt længere. Længde 9,5—11 mm. 

Meget sjælden (J, Ø, B). For mange år siden fundet enkelt- 
vis ved Ølgod station i Vestjylland (april), på Møn, i Bonde- 
rupgårds have ved Merløse (nov.) og på stranden nord for 
Rønne (sept.). I nyeste tid fundet ved Bredballe (4 eks. på 
ryddet, afbrændt skovareal, okt. 1966), i Rye Nørreskov (på 
et åbent, ryddet bakketerræn med forkullede nåletræsstubbe, 
i antal okt. 1963 og maj 1964), i Dyrehaven (3 eks. under 
forkullede træstykker, juni 1965) og på Bornholm dels på 
stranden n. f. Rønne, dels ved Skelsmyre i Rønne plantage 
(nogle eks. under stubbe, sten o. lign. på et efter skovbrand 
ryddet areal, maj-—sept. 1949). Arten findes især på afbrændte 
steder i skove, navnlig lys fyrreskov på hedebund med Calluna. 
Både i Tyskland og England er den dog fundet uden for skov, 
i Tyskland på tørvemosebund (sammen med Nebria salina), 
dels på våd bund, dels i sandede mosekanter, i England på 
plantebar lerbund. I Gåteborg er den gentagne gange truffet 
løbende i gaderne. I levevis minder den noget om Agonum 
quadripunctatum. OQvervintrer antagelig normalt som imago. 

12. Pt. niger Fabr. (fig. 69). Vor største art, let kendelig 

på størrelsen, farven, den temmelig flade overside og prono- 

tums form. Sort. Pronotum bagud kun svagt tilsmalnet, 

siderne bagtil omtrent rette eller ganske svagt indbuede, bag- 

hjørnerne omtrent retvinklede, ofte svagt tandformet frem- 

stående, roden på hver side med to dybe, stregformede gruber, 

den inderste længst. Vingedækkerne bredest bag midten, 

striberne meget dybe, glatte eller meget svagt punkterede, 

stribemellemrummene stærkt hvælvede, det 3. med 3 ind- 

stukne punkter. Kloleddene uden børstehår på undersiden. 

Længde 15—21 mm. 

Øg: Sidste bugled med en kraftig, i midten vinkelformet 

ophøjet længdekøl. 

Almindelig (J, Ø, B). Foretrækker lidt fugtig, humus- 
blandet, halvskygget skovbund, men træffes også i haver 
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og kældere. Især i april-aug. Overvintrer både som larve 
og imago. 

13. Pt. melanårius Illig. (vulgåris 1. udgave). Vor næst- 

største art, let kendelig fra den foregående ved mere hvælvet 

Fig. 69. Pterostichus niger gg. x 2!/,. 

overside, kortere følehorn, bredere pronotum, hvis sider er 

rundede i hele deres længde, og kortere vingedækker. Sort. 

Pronotums baghjørner stumpvinklede i anlægget, men med 

kort tandformet fremstående spids, rodgruberne kraftigere 

punkterede end hos den foregående. Vingedækkerne bredest 

lidt bag midten, striberne dybe, stribemellemrummene ret 
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hvælvede, det 3.' med 2 "indstukne''punkter:. Lænede 132 

17rmm, 

Meget almindelig (J, Ø, B).' Eurytop; især. på åben, ikke 
ret fugtig bund, ofte på dyrket mark og i haver og kældere. 
Talrigst i juli—-aug. Overvintrer både som larve og imago. 
I udlandet optrådt som skadedyr på jordbær og på korn- 
planter og unge runkelroeplanter. 

14: Pt. nigrita Fåbr;- Sort. Pronotum bredere end anet 

bagud tilsmalnet, roden på hver side med en punkteret dob- 

beltgrube, der udadtil begrænses af en længdekøl. Vingedæk- 

kerne med dybe, svagt punkterede striber, stribemellemrum- 

mene noget hvælvede, det 3. med 3 indstukne punkter. Bugens 

sider fint og ret tæt punkterede. Kloleddene uden børstehår 

på undersiden. Længde 10—11 mm. 

åt: Sidste ;bugled…i, midten med:en lille:knude, sder under- 

tiden fortsættes kølformet til leddets bagrand. 

Meget almindelig (J, Ø, B). På forskelligartet, fugtig, gerne 
noget ler- eller humusblandet, lidt skygget bund. Talrigst 
forår og forsommer. 

15. Pt. anthfacinus lis mMNæståendettil” den Toresa- 

ende, men let at adskille fra den ved de i oversigten nævnte 

kendemærker samt ved, at vingedækkerne er lidt fladere, 

striberne lidt finere og stribemellemrummene lidt fladere, og 

ved de sekundære kønsmærker. Længde 10—11 mm. 

åg: Sidste bugled i midten med en længdegrube. 

C: Vingedækkerne med kort tandformet udtrukket søm- 

spids. 

Udbredt, men ret sjælden og måske tiltaget i sjældenhed i 
nyere tid (J, Ø, B). På fugtig, noget skygget, humusrig eller 
dyndet bund. Talrigst forår og forsommer. 

16. Pt. gråcilis Dej... Nærstående til.den foregående, ;men 

let at adskille fra den ved de i oversigten nævnte kendemær- 

ker samt ved, at forbrystets sider er finere, mellem- og bag- 

brystets sider grovere punkterede, og ved manglen af de for 

den foregående art anførte sekundære kønsmærker. Benene 
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mere eller mindre tydeligt brunligt gennemskinnende. Længde 

8—9 mm. 

Udbredt, men ret sjælden og måske tiltaget i sjældenhed 
i nyere tid (J, Ø, B). På meget fugtig, lerblandet, vegetations- 
rig bund. Talrigst i maj. 

17; Pt. minor GylL Adskilt fra-de to foregående arter 

ved ringere størrelse, mindre stærkt tværbredt pronotum og 

gennemgående lidt lysere ben og følehorn. Længde 6,7— 

Jar Om, 

åg: Sidste bugled med en yderst fin længdekøl. 

Meget almindelig (J, Ø, B). På meget forskelligartet, fugtig, 
gerne noget skygget bund, især i løvskove. Talrigst forår og 
forsommer. 

18. Pt. strénuus Panz. (pygmaeus Sturm). Denne og den 

følgende art adskiller sig fra den foregående ved den ringe 

størrelse samt ved, at pronotums rodgruber ikke er tydeligt 

kølformet begrænsede udadtil, og at kloleddene på undersiden 

er forsynet med nogle børstehår. Sort, følehornene brune, 

benene brunrøde. Pronotum bredere end langt, siderne bagtil 

kort indbuede, baghjørnerne skarpt retvinklede, rodgruberne 

enkle, ret kraftigt punkterede. Vingedækkernes striber finere 

mod siden, de 3—4 inderste kraftige og tydeligt punkterede. 

Hannens sidste bugled simpelt. Længde 5,8—6,8 mm. 

Meget almindelig (J, Ø, B). På fugtig, gerne leret og noget 
skygget bund, især i løvskove. Talrigst forår og forsommer. 

19. Pt. diligens Sturm (strénuus Er.). Nærstående til 

den foregående, men adskilt fra den ved det i oversigten 

nævnte kendemærke samt ved, at pronotum bagtil er lidt 

mindre stærkt tilsmalnet, siderne bagtil mindre stærkt ind- 

buede og rodgruberne finere punkterede, at vingedækkernes 

indre striber er mindre kraftige og lidt finere punkterede, at 

følehorn og ben oftest er lidt mørkere, og at gennemsnits- 

størrelsen er lidt ringere. Pronotum har i bunden en yderst 

svag (synlig ved 100 ganges forstørrelse), netagtig mikro- 

skulptur, der mangler hos strenuus. Længde 5—6 mm. 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller 12 
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Meget almindelig (J, Ø, B). På meget forskelligartet, fug- 
tig, gerne noget skygget bund, især i løvskove. Talrigst forår 
og forsommer. 

[Pt. mådidus Fabr. Denne og de to følgende arter adskil- 

ler sig fra alle de foregående arter ved, at bagbrystets epister- 

ner ikke er længere end fortil brede. Sort, benene sorte eller 

røde. Pronotum noget bredere end langt, bagud betydelig 

tilsmalnet, siderne rundede, baghjørnerne bredt afrundede, 

roden på hver side med en stor grube og i denne med to furer. 

Vingedækkerne aflangt ovale, striberne ret kraftige, glatte 

eller svagt punkterede. Længde 13—18 mm. 

å: Sidste bugled i midten med en skarp tværliste og bag 

denne indtrykt. 

Kun kendt i to danske eksemplarer fundne for mange år 
siden, det ene ved Randers, det andet på Halk strand (1880). 
Disse fund må antages at være af tilfældig karakter, og arten 
kan ikke anses for at høre til den danske fauna. Den er ikke 
fundet i Sverige, Norge eller Finland og "ikke konstateret 
med sikkerhed i Nordtyskland. ] 

[Pt mélas Creutzer. Sort. Pronotum, bredere énd lanst 

bagtil betydelig tilsmalnet, siderne rundede, baghjørnerne 

stumpvinklede, ganske kort tandformet fremstående, roden 

på hver side med to dybe længdefurer. Vingedækkerne aflangt 

ovale, striberne ret kraftige, glatte eller svagt punkterede. 

Længde 14—18 mm. 

åg: Sidste bugled med et længdeindtryk. 

Et enkelt eks. fundet på Halk strand, d. 3. 5. 1903. Dette 
fund må antages at være af tilfældig karakter, og arten kan 
ikke anses for at høre til den danske fauna. Den er ikke fundet 
i Sverige, Norge, Finland eller Nordtyskland. ] 

[Pt. metållicus Fabr. Let kendelig ved oversidens kraf- 

tige metalfarve, og de korte, yderst fint punkteretstribede 

vingedækker. Længde 12—14,5 mm. 

å: Sidste bugled med en i midten knudeagtigt ophøjet 

længdekøl. 

Enkelte eksemplarer er fundne herhjemme, bl. a. ved Køben- 
havn, men er antagelig indført. Den er ikke fundet i Sverige, 
Norge, Finland eller Nordtyskland. Den anses for en bjergart.] 
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9. Åbax Bon. 

Meget nærstående til Pfterostichus, men adskilt fra 

denne slægt ved, at vingedækkerne i 3. stribemellem- 

kr, 70 Abax ater f.x 2%, 

rum mangler børstepunkter, og bagtil mellem 8., med 

porepunkter forsynede stribe og sideranden har 2 

striber. Den danske art er iøvrigt let kendelig ved 

kroppens form. 

KASAter Villers (striola Fabr.) (fig. 70). Kroppen på 

oversiden temmelig flad. Sort, hannen blank, hunnen på 

127 
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vingedækkerne ret mat. Pronotum lidt bredere end langt, for- 

til lidt, bagtil kun yderst svagt tilsmalnet, baghjørnerne om- 

trent retvinklede, rodgruberne dobbelte, stregformede, dybe. 

Vingedækkerne i det højeste ganske lidt bredere end prono- 

tum, temmelig parallelsidede, fortil kun meget lidt tilsmal- 

nede, skuldervinklen kort tandformet fremstående, striberne 

dybe, næppe synligt punkterede, stribemellemrummene hvæl- 

vede (3) eller næsten flade (2), det 7. fortil kølformet. Længde 

18—22 mm. 

Temmelig almindelig (J, Ø); i Jylland hyppigst mod øst. 
På fugtig, skygget bund i skove, især bøgeskove, under mos, 
løv og træstykker. Især forår og forsommer. Overvintrer både 
som larve og som imago. Både imago og larve er undertiden 
fundet i muldvarpegange, men antagelig tilfældigt. 

107 Sfomis. Glairt. 

Adskilt fra alle de foregående slægter i gruppen 

ved de langt fremstående kindbakker og det lange 

1. følehornsled, der er ca. så langt som 2. + 3. led 

(fig. 55, p. 140). Følehornenes 1.—3. led nøgne. Hagens 

udsnit med en simpel tand. Pronotum hjerteformet. 

Vingedækkerne uden scutellarstribe. Kløerne simple. 

Hos hannen er forføddernes 1.—3. led udvidede. 

1. St. pumicåtus Panz. Sort eller brunsort, følehorn og 

ben brunrøde. Pronotum ca. så langt som bredt, siderne run- 

dede, bagtil kort og stærkt indbuede, baghjørnerne ca. ret- 

vinklede, rodgruberne punkterede. Vingedækkerne aflangt 

ovale, striberne kraftige, tydeligt punkterede. Længde 6— 

jord. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). På ler- og muldblandet, 
ikke for tør bund, både i og uden for skove. Ofte fundet i 
muldvarpe- og musereder og -gange. I Sverige ofte synantrop. 
Især april-juni. Overvintrer som imago. 
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17. slægtsgruppe Perigénini. 

Adskilt fra den foregående slægtsgruppe, Peterosti- 

chini ved, at vingedækkernes yderste punktstribe er 

meget dyb, fortil løbende langs sidekanten, derefter 

fjernet længere fra denne og tilsidst bøjet indad mod 

sømhjørnet. 

1. Perigona Lap. 

I form mindende om Acupalpus. Følehornene ret 

korte. Pronotum tværbredt. Vingedækkerne langs 

yderranden med yderst kort og fin, spredt behåring 

og enkelte udstående, meget lange og fine børstehår, 

deres punktstriber yderst svage, kun de 3—4 inderste 

tydelige, den tredje med 3 indstukne punkter. 

Hos hannen er 1.—4. forfodsled svagt udvidede. 

1. P. nigriceps Dej. Brungul, hovedet sort, vingedæk- 

kerne foran spidsen med et mørkt parti, følehorn og ben rød- 

gule. Hovedet upunkteret. Pronotum med stumpvinklet af- 

rundede baghjørner, foran roden meget svagt punkteret, med 

fin midtfure. Vingedækkernes punktstriber bagtil forkortede. 

Længde 2,5—3 mm. 

Denne art, der har været kendt bl. a. fra Nordamerika, 

Japan, Abessinien og Madeira, og som i nyere tid har bredt 
sig til Europa, er nu (fra 1948) fundet hos os ved Haderslev 
(Christiansdal i en kompostbunke) og i Dyrehaven (i antal i 
kompostbunkerne ved vildthusene, aug.cokt., men meget 
svingende i hyppighed fra år til år). Friskklækkede eks. om- 
kring ”/g; overvintrer antagelig som imago. 

18. slægtsgruppe Amårini. 

Meget nærstående til 16. gruppe, Pfterostichini, 

men adskilt fra den ved, at læbepalpernes næst- 

sidste led på indersiden er forsynet med mere end 

2 børster. 
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1. £Amåra.….Bon. 

Følehornenes 1.—3. led nøgne. Pronotum oftest til- 

smalnet stærkere fortil end bagtil, roden randet på 

hver side. Vingedækkerne hvert med 9 striber, scutel- 

larstribe oftest tilstede, 8. stribe med en række børste- 

bærende porepunkter, 3. stribemellemrum uden ind- 

stukne børstebærende punkter. Forskinnebenene ud- 

videde mod spidsen. Oversiden oftest metalskinnende, 

metalfarven hyppigt hos samme art varierende bety- 

deligt fra brunligt til grønligt eller blåligt eller sort. 

Hos hannen, der er kendelig på forføddernes 1.—3. 

udvidede led, er ofte oversidens metalfarve kraftigere 

(hos 2 mere mat og silkeskinnende), pronotum noget 

bredere i forhold til vingedækkerne (medens disse hos 

2 hyppigt er noget kortere og bredere), benene læn- 

gere og mellem- og bagskinnebenene noget indad- 

krummede. 

Slægten Amara er vor vanskeligste løbebilleslægt. Ud- 

prægede eksemplarer af de forskellige arter er vel som regel 

ikke særlig vanskelige at bestemme, men adskillige for be- 

stemmelsen afgørende karakterer, såsom pronotums form og 

skulptur, benenes og følehornenes farve og størrelsen vari- 

erer ofte betydeligt inden for samme art. Hvor oversigten 

derfor i enkelte særlige tilfælde ikke kan føre til et sikkert 

resultat, må en nøje sammenligning med rækker af de arter, 

der kan komme i betragtning, foretages. 

Flere "af arteme er' plantéædere,'sé' nærmere underm—o8 

enkelte arter, 

Oversigt over arterne. 

1. Forskinnebenenes endespore trespidset (fig. 71).. VA 

Forskinnebenenes endespore simpel. 2... 500020, Å. 

2. Mindre, 6—6,6 mm. Pronotums forhjørner ret 

stærkt og spidst fremtrukne, dets rodgruber ud- 

bredt, fint og ret tæt punkterede.....:. 1. plebéja: 
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Større, 7,5—9 mm. Pronotums forhjørner svagere 

fremtrukne, dets rodgruber næppe eller kun 

enkelt og svagt og utydeligt punkterede...... DL 

Vingedækkernes punktstriber. ret fine, mellem- 

rummene ret flade. 1. og 2. bugleds sider med 

tydelig punktur. Formen lidt mere langstrakt 

Arrstrenuna: 

Fig. 71. Amara plebeja &. Højre forben. 

Vingedækkernes punktstriber ret kraftige, mel- 

lemrummene svagt hvælvede. 1. og 2. bugleds 

sider uden eller med enkelte utydelige punkter 

BK tErCUspidåata: 

Pronotums sider ikke tydeligt indbuede bagtil 5. 

Pronotums sider tydeligt, omend undertiden 

meget svagt indbuede bagtil; pronotum bagtil 

RER (77550 AUD fredede RISE 143 dd: 

Vingedækkernes scutellarstribe manglende eller 

rudimentær, deres striber ikke dybere ved spid- 

se kænede 435,5 MM I. SEERE GER s 6. 

Vingedækkernes scutellarstribe normal, i modsat 

fald (16. lucida) deres striber dybere ved spid- 

Følehornene påfaldende korte, 7.—10. led kun ”/, 

gang længere end brede. Pronotum bagtil bety- 

delig tilsmalnet. Vingedækkerne meget bredere 

Dag uge sit ar at AES ged sR 2 AE BES SAREEN RARE 26. Tnfima. 

Følehornene af normal længde, 7.—10. led "/, gang 



10. 

ry 

12 

13 

14. 

15. 

184 

længere end brede. Pronotum bagtil ikke eller 

kun lidt tilsmalnet. Vingedækkerne lidt bredere 

end prinsen SFB OPIU TEE SOE 187-410 1å lis 

Scutellarstriben ved roden med et porepunkt.... 8 

Scutellarstriben ved roden uden porepunkt...... 14. 

Vingedækkernes "striber ikke "dybere ved' spidsen 19; 

Vingedækkernes striber dybere ved spidsen...... 10; 

Større, .9,5—11,5.mm… Benené sorte; åse urynee 

Mindre, 6—7,5 mm. Benene rødgule 27. praetermissa.?) 

Benene ensfarvet rødgule. Længde 6—7 mm 

17. anthobis 

I hvert fald lårene sorte eller brunsorte. Længde 

FEDE ER SENER TE SE STÆR GE 03 ELERS ROR BEER ri 

Porepunktet ved pronotums baghjørne kun gan- 

ske kort fjernet fra sideranden. Pronotum som 

regel ikke så bredt som vingedækkerne, disse 

ca. 3 gange så lange som pronotum. Dettes for- 

hjørner. tydeligt, fremtrmuknessslsaner) modet, 12. 

Porepunktet ved pronotums baghjørne fjernet 

længere fra sideranden. Pronotum så bredt som 

eller bredere end vingedækkerne, disse kun ca. 

Æl, gang SÅ lange som pronotam I SSSES 15: 

Skinnebenene brunrøde. Kroppen mere langstrakt, 

pronotum ca. 1/, gang så bredt som langt 

5. similåta. 

Skinnebenene sorte eller sortbrune. Kroppen bre- 

dere, pronotum omtrent dobbelt så bredt som 

BEES TES PELSE SUS SEN R Na MEE HR GLA REAR BG. OVaATe 

Skinnebenene sorte eller sortbrune. Pronotums 

forhjørner tydeligt fremtrukne........ montivaga. 

Skinnebenene rustrøde. Pronotums forhjørner 

næppe eller meget svagt fremtrukne..... 7. nitidae: 

Vingedækkernes striber dybere ved spidsen...... 15. 

Vingedækkernes striber ikke dybere ved spidsen.. 22. 

Forbrystforlængelsens spids på hver side med 3 

eller 4 børstehår. Baglårenes underside nær 

1) Jfr. også om brunnea ndf. p. 203, note 1. 
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inderranden med 3 eller 4 børstebærende punk- 

ter. Følehorn ensfarvet brunrøde. Længde 8,2 

5, FCKD) RRS SNERRE ET] TET: RET SV EYOSER 19. equéstris. 

Forbrystforlængelsens spids på hver side i det 

højeste med 2 børstehår. Baglårenes underside 

nær inderranden med kun 2 børstebærende 

EEN 5 5 aan syng tr eeeRe ne ES ES EREnEar, 16. 

a. luntcollis 
É communis 

Fig. 72. Amara. Højre forben. 

Benene ensfarvet rødgule. Længde 4,5—7 mm.... 17. 

I hvert fald lårene mørke. Længde 5,8—8,2 mm 18. 

Større, 5,8—7 mm. Øjnene mindre stærkt hvæl- 

vede. Pronotums forrand på hver side lidt ind- 

buet, forhjørnerne derfor noget fremtrukne 

15. familiåris. 

Mindre, 4,5—5,6 mm. Øjnene stærkere hvælvede. 

Pronotums forrand ikke tydeligt indbuet på 

hver side, forhjørnerne næppe fremtrukne 16. lucida. 

Skinnebenene sorte eller brunsorte, de forrestes 

spids lige uden for endesporen vinkelformet 

fremtrukket (fig. 72, a). 3. følehornsled over- 

SAA: 10. lunic6&llis. Re mørkt ANDS ed 

Skinnebenene røde eller brunrøde, de forreste 

KR ved- spidsen (fig. 72;;b)al daner anv .a0 44 19. 

Porepunktet ved pronotums baghjørne kun gan- 

ske kort — rigeligt så langt som porepunktets 

diameter — fjernet fra sideranden!). 3. følehorns- 

leds overside overvejende mørk 

1) Se om littorea nedenfor p. 195. 

1kycurta; 
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Porepunktet ved pronotums baghjørne fjernet 

længere fra sideranden. 3. følehornsled helt 

eller overvejende rods RER 20: 

Punktrækken i vingedækkernes 8. stribe bredt af- 

brudt i midten. Pronotums forrand på hver side 

ret stærkt indbuet, forhjørnerne ret stærkt 

Ny LAN KR Use] 2] AEsE BÅS SALE SEER SS KER SDE SÅ" 9) £ 8. communis. 

Punktrækken i vingedækkernes 8. stribe ikke eller 

kun ret smalt afbrudt i midten. Pronotums 

forrand svagere indbuet, forhjørnerne næppe 

eller: svagere Fennikel SE 21: 

Pronotum med noget fremtrukne forhjørner og 

tydeligt punkterede rodgruber. Øjnene noget 

hvælvede. Kroppen mindre bred. .: "9; convéxior 

Pronotum med næppe eller meget svagt frem- 

trukne forhjørner og næppe eller yderst svagt 

punkterede rodgruber. Øjnene stærkere hvæl- 

vede. Kroppen bredere, vingedækkerne længere 

tilspidknle N stiitrnas Ds LÆSE BEARS SILNNEER Be onitida. 

Følehornene sorte med 2 eller 3 rødgule rodled. 

Benene: :mørke med helt: eller delyis'røde eller 

brunrøde skinneben. Længde 6,2—8,5 mm...... 28, 

Følehornene anderledes farvede i modsat fald 

(lÆsrfanelice) benene sorger) "gg, BIERS, the 24. 

1.—3. følehornsled rødgule. Pronotums rodgruber 

næppe eller meget spredt punkterede... 12. aenea. 

1.—2. følehornsled rødgule. Pronotums rodgruber 

mere eller. mindre tydeligt punkterede…:! 13: spréta. 

Benene sorte;::Føléhornene: sorte :med: Tysere" 1 

eller 1.'og 2. led.. Pronotums .rodgruber næppe 

punkterede. Længde '7—8,5 mm... 2. 14. famélica. 

Ben og som regel følehorn lysere. Pronotums rod- 

gruber: tydeligt Dinkterede siges blinde 20. 

Pronotum ikke smallere end vingedækkerne, bag- 

hjørnerne mere eller mindre afrundede. Længde 

520,2 MAD & 18 57330 SAREEN SKA 28. brunnea. 

Pronotum som regel tydeligt smallere end vinge- 
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dækkerne, baghjørnerne ikke afrundede. Længde 

BOE Ki ]0 ED RENEE tres uds 26. 

Større, 9—10,2 mm. Øjnene kun svagt hvælvede. 

Følehornene korte, kun ca. ”/. gang længere end 

hivedets bredde over øjene 2224. 20. ingénua. 

Mindre 5,7—9 mm. Øjnene i reglen stærkt hvæl- 

vede. Følehornene mindst ca. !/, gang længere 

ER høvedets breddedver øjnene? £ 7.4,0 bå 27. 

Vingedækkerne korte, kun rigeligt dobbelt så 

lange som pronotum. Følehornene ret korte, 

kun ca. 7/, gang længere end hovedets bredde 

FEE BIERNE INSEE Sv sg av long 29: consulåris. 

Vingedækkerne længere, mindst ca. 2!/, gang så 

lange som mpronotum. Følehornene længere, 

mindst. ca. ”/,. gang, længere. end. høvedets 

HEER OVER ØKSEN EUT, sån LATE hent 28. 

Pronotums forhjørner stærkt fremtrukne, idet for- 

randen på hver side er betydeligt indbuet. Pro- 

notum bag midten på hver side med et lidt ned- 

trykt, skråt parti, så at hvælvingen her slutter 

i betydelig afstand fra sideranden. Forbrystfor- 

kænselsens spids. med 2. eller 4-børstehår 32 £: 

24. quenseéli. 

Pronotums forhjørner ikke eller kun svagt frem- 

trukne, idet forranden på hver side i det højeste 

er svagt indbuet. Pronotums hvælving strækker 

sig helt ud til den meget smalle siderandfure. 

Forbrystforlængelsens spids uden børstehår.... 29. 

Følehorn og ben ensfarvet rødgule. Mindre, 5,7— 

6,8 mm. Vingedækkerne ret smalle, ca. ”/, gang 

længere end tilsammen brede, siderne kun ret 

HE KUN EEN RR SS boR Babs 25,båfrorns, 

Følehornene brune med lysere rod, i modsat fald 

(21. fusca) større, 7,8—8,2 mm. Vingedækkerne 

bredere, ikke ”/, gang længere end tilsammen 

brede, siderne stærkere rundede..........16.. 30: 

Følehornene rødlige eller brunrøde. Længde 7,8 
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36. 
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—8,2 mm. Vingedækkerne brede, ca. 23/, gang 

så lange som pronotum, siderne stærkt rundede 

21, ståsca; 

Følehornene brunsorte eller brune, med lysere rod. 

Mindre, 5,8—7,2 mm, i modsat fald vingedæk- 

kerne ca. 3 gange så lange som pronotum, med 

mindre! stærkt rundede sider 243; a sner SSHEN ST: 

Mindre, 5,8—7,2 mm. Vingedækkerne ca. 2!/, gang 

så lange som pronotum, siderne stærkere run- 

RRS 10 SR ENE Sa SR 23. municipålis. 

Større, 7—8 mm. Vingedækkerne ca. 3 gange så 

lange som pronotum, med mindre stærkt run- 

dede ide NAK IKE Ea rydiæl far 22 sttrsitans, 

Mindre, 6,5—9,4 mm. Pronotum bagtil noget til- 

SURE FIE SERENE Ske SEERE SB 

Større, 10,8—14 mm. Pronotum bagtil stærkt til- 

smalnet. Oversiden sort eller brunsort......... 30: 

Oversiden rustgul, sjældnere rustbrun. Pronotum 

ca. 1?/, gang så bredt som langt (fig. 75, p. 204). 

ENDE TS SENER ERE ble are 30 Tulva: 

Oversiden brunlig eller sortbrun. Pronotum ikke 

Så særk ERE NL BENTE SDS ADSESTERN 34. 

Vingedækkerne ret smalle, i midten omtrent 

parallelsidede, næppe bredere end pronotum, 

med kraftige, meget kraftigt punkterede stri- 

ber, hvis punkter griber ind i stribemellemrum- 

ins HELER SELE SE TÅRS ASE SENGE: MAS HARE Ses ET 33; crenåta. 

Vingedækkerne bredere, betydeligt bredere end 

pronotum, med rundede sider, striberne mindre 

kraftige og mindre kraftigt punkterede........ 35. 

Smallere og mindre, 6,5—7,5 mm. Hannens bagskin- 

neben tæt hårklædte på indersiden, . 31. apricåria. 

Bredere og større, 7,7—-9,5 mm. Hannens bag- 

skinneben uden tæt hårklædning på indersiden 

32. majuscula. 

Pronotums baghjørner mere eller mindre tydeligt 

spidsvinklet fremstående. Kroppen bredere og 
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stærkere "hvælvet, vingedækkerne næppe 3 

gange så lange som pronotum, ca. ”/, gang læn- 

gere end tilsammen brede. 460 22080 und 34. aulica. 
Pronotums baghjørner retvinklede. Kroppen smal- 

lere og mindre hvælvet, vingedækkerne over 3 

gange så lange som pronotum, ca. ”/, gang læn- 

mere end tilsammen brede…. … . 30, Convexiuscula, 

klgrappe. 

(Triaena Lec.). 

Adskilt fra alle de følgende grupper ved, at for- 

skinnebenenes endespore er trespidset (fig. 71). Vinge- 

dækkernes punktstriber bagtil dybere, scutellarstri- 

he (hos vore. arter) ved roden. med et ,porepunkt. 

Følehornenes rod og skinnebenene rødgule eller brun- 

røde. 

Arterne overvintrer som imago. 

1: A. plebéja Gyll. Som regel straks kendelig fra de to 

følgende ved den tydeligt ringere størrelse. Oversiden med 

bronzeagtigt eller grønligt metalskær, følehorn og ben sorte 

eller sortbrune, 1.—3. og oftest roden af 4. følehornsled samt 

skinnebenene rødgule. Pronotum ca. ”/, gang bredere end 

langt, på hver side med 2 rodgruber. Vingedækkernes punkt- 

striber ret fine. Længde 6—6,6 mm. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). Den foretrækker 
vistnok åben, ikke eller svagt skygget, ikke for tør, noget 
lerblandet bund. I Ebberød dam engang (?"”/,) iagttaget i stort 
antal på stråene af Alopecurus geniculatus; i Tyskland iagt- 
taget i antal (??/,) i en rugmark ædende af rugaksene og af de 
blandt rugen voksende Agrostis spicaventi planter. Talrigst i 
juni—juli. 

2. Å. strénua Zimm. Nærstående til den foregående, men 

adskilt fra den ved de i oversigten nævnte kendemærker samt 

ved, at vingedækkerne er forholdsvis lidt mere langstrakte og 

i forhold til pronotum lidt bredere. Oversidens metalfarve er 
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oftest lidt mørkere og følehornsrodens og skinnebenenes farve 

oftest lidt mørkere rødlig. Længde 7,8—9 mm. 

Meget sjælden (J): - Ribe” VEsbjerg ”"vesterstrand FÆSsbjers 
østerstrand (i antal ”%/, på gruset bund ved roden af Alope- 
curus geniculatus), Måde strand, Nordby på Fanø, Vejle. 
Maj-—juli. 

3. A. tricuspidåta Dej. Nærstående til den foregående, 

men adskilt fra den ved de i oversigten anførte kendemærker 

samt ved lidt ringere gennemsnitsstørrelse, lidt stærkere 

rundede vingedækkesider og fortil lidt stærkere tilsmalnet 

pronotum. Fra plebeja adskilles den ligeledes ved de i over- 

sigten anførte kendemærker samt ved tydeligt bredere form 

og kraftigere vingedækkestriber. Farven omtrent som hos 

strenua. Længde 7,5—8,5 mm. 

Meget sjælden (B). Kun fundet ved Bagå (1 eks. i opskyl 
nær'åens' udløb ti havet 2//, 1948) og ved, Rønne 41; eks PE 
1950). 

2. gruppe. 

(Amåra s. str.). 

Pronotum bagud ikke eller kun svagt, fremefter 

meget stærkere tilsmalnet, bredest ved eller nærved 

roden. Vingedækkernes striber bagtil dybere hos nogle 

arter, ikke hos andre. Scutellarstriben med eller uden 

porepunkt ved roden, hos tibialis manglende eller 

rudimentær. Hannens bagskinneben på indersiden 

med tæt hårklædning. Oversiden oftest med udpræget 

metalglans. Følehornene sorte, oftest med lysere rod. 

Arterne overvintrer som imago. 

A. Vingedækkernes scutellarstribe med porepunkt 

ved roden, deres striber ikke dybere ved spidsen. 

Benene sorte. 

4. A. eurynéta Panz. (acuminåta Payk.) (fig. 73). Bort- 

set fra 6. gruppes let kendelige arter vor største Amara-art 

og let kendelig ved størrelsen i forbindelse med den brede, 
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kun lidet hvælvede form og de bagtil stærkt tilspidsede vinge- 

dækker, hvis striber ikke er dybere ved spidsen. Oversiden 

metalfarvet, følehorn og ben sorte, 1.—3. og roden af 4. føle- 

hornsled rødgule. Pronotum meget bredere end langt, roden 

Fig. 73. Amara eurynota gg. Xx 5. 

på hver side med en dyb indre og en udvisket ydre grube, i 

reglen upunkteret. Vingedækkernes striber kun yderst fint og 

utydeligt punkterede, mellemrummene svagt hvælvede, 3., 

BOR 7. lidt stærkere. Længde 9,5—11,5 mm. 

Almindelig (J, Ø). På forskelligartet, solåben, ret tør, 
gerne ler- eller grusblandet bund, ofte under sten på rydde- 
pladser i skove. Den er iagttaget fortærende frøene af Cap- 
sella bursa pastoris. Talrigst i maj og aug.—sept. 



1792 

B. Vingedækkernes scutellarstribe ved roden med 

porepunkt (der dog kan mangle hos 7. nitida), deres 

striber dybere ved spidsen. Benene helt eller delvis 

sorte. 

5. A. similåta Gyll. Oversiden metalfarvet. 1.—3. og ofte 

roden af 4. følehornsled rødgule, skinneben og fødder brun- 

røde, meget sjældent mørkere. Pronotums rod på hver side 

med en tydelig indre og en udvisket ydre grube, og oftest 

tydeligt, omend meget fint punkteret. Vingedækkernes striber 

kun yderst fint og utydeligt punkterede. Længde 7,5—9 mm. 

Almindelig (J, Ø, B). På forskelligartet, helst åben, ikke 
for fugtig, ofte kulturpræget bund; både i og uden for skove. 
Den angives at fortære frø af græsarter, kornsorter og kors- 
blomstrede. Talrigst i maj. 

6. A. ovåta Fabr. (triviålis Duft.). Ligner den foregående, 

men adskiller sig fra den ved de i oversigten nævnte kende- 

mærker samt ved, at pronotums rod oftest er næsten upunk- 

teret og gruberne lidt svagere. Længde 7,5—9,5 mm. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). Den foretrækker 
åben, tør, gruset, ofte ler- eller sandblandet bund; også på 
kulturpræget bund. Den angives at fortære frøene af Alliaria 
officinalis. Især april—juli. 

[A. montivaga Sturm. Nærstående til den følgende, men 

adskilt fra den ved sorte eller sortbrune skinneben og ved 

pronotums tydeligt fremtrukne forhjørner. Pronotums rod- 

gruber svagt eller næppe punkterede. Vingedækkernes scutel- 

larstribe ved roden med et porepunkt. Længde 7,8—9 mm. 

Denne art er i nyere tid (fra 1907) fundet i Sverige, syd på 
til Våstergåtland. Den lever bl. a. på ret tør, helst lerblandet 
eller gruset, nogenlunde vegetationsrig bund, f. eks. i grus- 
grave, undertiden også på græsbevokset kulturbund. Måske 
ynder den kalkbund.] 

7. A. nitida Sturm (formåsa Schiødte). Nærstående til de 

to følgende, men adskilt fra dem ved bredere, bagtil længere 

tilspidset krop, stærkere hvælvede øjne og ved, at pronotums 
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forsrand: kun ser meget svagt indbuet på hver side, dets for- 

hjørner kun meget svagt eller næppe fremtrukne og dets 

rodgruber næppe eller kun meget svagt punkterede. Punkt- 

rækken i vingedækkernes 8. stribe er ikke så bredt afbrudt 

som hos udprægede communis, men ikke så tæt og kontinu- 

erlig som hos udprægede convexior. Vingedækkerne er oftest 

bredere længere fremme (ca. i midten) end normalt hos de to 

følgende og deres tilspidsning derfor længere; et porepunkt 

ved scutellarstribens rod kan være til stede eller mangle; 

i første fald gør denne karakter arten let kendelig fra de to 

følgende. Hos hunnen har sidste bugled på hver side 2 børste- 

punkter, medens det hos de to følgende (ligesom hos hannen 

af alle tre arter) kun har eet. 1.—3. og roden af 4. følehornsled 

rødgule. Længde 7—8 mm. 

Meget sjælden (J, Ø). Sønderborg, Bygholm, Tranum 
strand, Blokhus strand; Nykøbing F. (på engbund), Amager. 
Foretrækker vistnok åben, ikke for tør, ofte lerblandet grus- 
bund. I omegnen af Stockholm og Uppsala er den taget på 
kulturpræget bund, undertiden også løbende fremme på 
gaderne i solskin. Især i maj. 

C. Vingedækkernes scutellarstribe uden porepunkt 

ved roden (jir. også 7. nilida), deres striber dybere 

ved spidsen. Benene helt eller delvis sorte. 

8. A. communis Panz. Oversiden metalfarvet, følehorne- 

1881512 08; helt eller: overvejende, 3..led, undertiden også 

roden af 4.led rødgule, skinnebenene røde eller brunrøde. 

Pronotums rod på hver side mere eller mindre tydeligt punk- 

teret og med 2 svage gruber. Vingedækkernes striber fine, 

kun yderst fint og utydeligt punkterede, punktrækken i 8. 

stribemellemrum afbrudt bredt i midten. Længde 6—7,5 mm. 

Meget almindelig (J, Ø, B). Meget eurytop; på forskellig- 
artet, tør eller fugtig bund, ofte på engbund. Truffet siddende 
om aftenen på græs- og kornstrå. Især april-aug. 

9. A. convéxior Panz. Yderst nærstående til communis, 

men adskilt fra den ved, at pronotums forrand på hver side 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller 23 
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er lidt svagere indbuet, dets forhjørner lidt svagere fremtrukne 

og dets rodgruber oftest lidt stærkere punkterede, samt ved, 

at punktrækken i vingedækkernes 8. stribe ikke eller kun ret 

smalt er afbrudt i midten. Endvidere har penis, set fra oven, 

siderne mod spidsen svagt indbuede og selve spidspartiet der- 

for ganske svagt udvidet, medens de hos communis mod spid- 

sen er konvergerende eller parallelle. Længde 7—8,2 mm. 

Udprægede individer af communis og convexior er lette at 

adskille, men alle skelnemærker mellem de to former — anta- 

gelig også penisbygningen — synes at variere betydeligt, og 

convexiors artsberettigelse må anses for meget tvivlsom. 

Artsproblemet inden for communis-komplekset synes i det 

hele taget ikke at være afklaret; af nogle antages det, at der 

foruden convexior må udskilles endnu en — tredje — art, pul- 

påni Kult. (Jfr. Carl H. Lindroth i Opusc. Ent. 1953 p. 18—19). 

Almindelig (J, Ø). Levevis omtrent som communis, dog 
foretrækker den måske grus- eller sandbund. 

10. A. lunicéllis Schiødte. Adskilt fra de andre arter i 

denne undergruppe ved de i oversigten nævnte kendemærker, 

fra 8. communis og 9. convexior yderligere ved, at pronotums 

rodgruber er lidt dybere, men svagere eller næppe punkterede, 

og fra 11. curta yderligere ved, at porepunktet ved pronotums 

baghjørne er placeret som hos communis. Følehornene sorte, 

som regel kun 1. og 2. led lysere og ofte endda kun på under- 

siden. Længde 7,2—8 mm. 

Udbredt, men ikke helt almindelig (J, Ø, B). På ret for- 
skelligartet bund, både åben, f. eks. grus-, muld- og tørve- 
bund, og lys skovbund. Især maj-juli. 

11. A. curta Dej. Gennemsnitlig mindre end de tre fore- 

gående og iøvrigt adskilt fra dem ved de i oversigten nævnte 

kendemærker. Oversidens metalfarve er oftest mørk, under- 

tiden med grønligt skær. Pronotums rodgruber svage, ikke 

eller kun svagt punkterede. Vingedækkernes striber fine. 

Længde 5,8—7 mm. 

Sjælden (J, Ø, B). Frøslev, Taps Nørreskov (i en sandgrav), 
Kolding, Skørping, flere steder i Vendsyssel; Høje Møn (i 
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antal på Langbjerg; ligeledes i Jydelejet under sten og ved 
planterødder, ?/,), omkring København; Bornholms sydlige 
strandbred. Især på åben, tør, sand- eller kridtblandet grus- 
bund. 

[A. littåorea Thoms. (der ikke er medtaget i oversigten) 

står nær ved 11. curta, 8. communis og 9. convexior og adskil- 

ler sig fra den første ved større, bredere og mere hvælvet krop, 

stærkere rundede sider på pronotum og ved, at følehornenes 

1.—3. samt roden af det 4. led er rødgule. Fra de to sidste, som 

den i form ligner mere end curta, adskilles den let ved, at 

porepunktet ved pronotums baghjørne er nærmet meget stærkt 

— mindst lige så stærkt som hos curta — til sideranden, og at 

rodgruberne er fladere og svagere punkterede. Længde 7,2— 

8,6 mm. 

Denne meget sjældne art er bl. a. fundet i Skåne. Den fore- 
trækker vistnok tør, solåben, gerne humus- og lerblandet 
sand- eller grusbund, undertiden synantrop.] 

D. Vingedækkernes scutellarstribe uden porepunkt 

ved roden, deres striber ikke dybere ved spidsen. 

Benene helt eller delvis sorte. 

12. A. aenea Deg. (vulgåris Duft.). Oversiden metal- 
farvet, følehorn og ben sorte, 1.—3. og roden af 4. følehornsled 

rødgule, skinnebenene røde eller brunrøde. Pronotums rod 

med en tydelig indre og en svag ydre grube, i gruberne meget 

spredt eller næppe punkteret. Vingedækkernes striber fine, 

meget fint punkterede. Længde 6,2—8 mm. 

Meget almindelig (J, Ø, B). På solåben, tør sand- eller 
grusbund, også på dyrket jord. Iagttaget at begnave frø af 
græs- og kornarter. Især maj-juni. 

13. A. spréta Dej. Ligner den foregående stærkt, men 

adskiller sig fra den ved, at 3. følehornsled næsten altid er 

mørkt, at pronotums rodgruber er lidt kraftigere og oftest 

tydeligt punkterede, og at vingedækkerne oftest er lidt 

bredere. Længde 7—8,5 mm. 

i3? 



196 

Udbredt, men ret sjælden (J, Ø, B). På åben, tør, ikke eller 
sparsomt planteklædt sandbund, navnlig i klitegne. Især 
maj—juli. 

14. A. famélica Zimm. (contrusa Schiødte). Adskilt fra 

de to foregående ved de sorte ben, fra aenea yderligere ved, 

at 3. følehornsled er mørkt, og fra spreta yderligere ved, at 2. 

følehornsled ofte er mørkt på oversiden, og at pronotums rod- 

gruber næppe er punkterede. Længde 7—8,5 mm. 

Meget sjælden (J, Ø). Skallingen, Esbjerg (vesterstranden 
og grusgrav ved Nørreskoven), Stensbæk plantage, Lundby 
krat, Trandum ved Skive, Amager fælled (i ældre tid), 
Asserbo. April-maj. I Sverige mest på noget fugtig, lerblandet 
sand- eller grusbund. 

E. Vingedækkernes scutellarstribe uden (hos antho- 

bia dog med) porepunkt ved roden, deres striber 

dybere ved spidsen. Benene ensfarvet rødgule. Længde 

4,59—7 mm. 

15. A. familiåris Duft. Denne og de 3 følgende arter er 

de mindste i gruppen. Oversiden metalfarvet, følehornene 

mørke, 1.—3. og roden af 4. led samt benene rødgule. Prono- 

tums rod på hver side med to ret svage, i det højeste ganske 

enkelt punkterede indtryk. Vingedækkernes punktstriber of- 

test fint punkterede. Længde 5,8—7 mm. 

Meget almindelig (J, Ø, B). Meget eurytop, også på dyrket 
jord og i skove. Den er iagttaget fortærende blomster af 
Stellaria. Også truffet i mængde på og ved rødderne af Poa 
pratensis. Talrigst i maj—juni. 

16. A. lucida Duft. (gémina Zimm.). Ligner den fore- 

gående stærkt, men adskiller sig fra den ved de i oversigten 

nævnte kendemærker, samt ved, at oversidens farve oftest er 

lidt mere grønlig. Længde 4,5—5,6 mm. 

Udbredt, men ikke helt almindelig (J, Ø, B). Især på sol- 
åben, tør sandbund, ved planterødder. Talrigst i maj-juni. 

Undertiden kan vingedækkernes scutellarstribe hos denne 

art være rudimentær, ligesom hos 18. tibialis og 26. infima, 
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men fra disse arter kendes lucida let ved de bagtil dybere 

striber på vingedækkerne. 

im Aanthébia Villa. Nærstående til de to foregående, 

men adskilt fra dem begge ved, at vingedækkernes scutellar- 

stribe har et porepunkt ved roden, fra familiaris yderligere 

ved, at øjnene er stærkere hvælvede og pronotums forrand 

ikke tydeligt indbuet på hver side, så at forhjørnerne næppe 

er fremtrukne, og fra lucida yderligere ved betydeligere stør- 

relse. Længde 6—7 mm. 

Sjælden (J, Ø). Først fundet hos os i 1942 i Dyrehaven, 
1 eks. flyvende, ?7/,,, senere år i antal ved kompostbunkerne 
ved vildthusene, maj-juni, okt.; andre findesteder: Vojens, 

Mols; Geelskov, Bognæs. Arten er muligvis ved at brede sig 
h0s"0S "7" Tyskland har den bredt sig stærkt i 'de sidste ”30= 
40 år. 

F. Vingedækkernes scutellarstribe rudimentær eller 

forsvundet, uden porepunkt, deres striber ikke dybere 

ved spidsen. Lille, 4,5—5 mm. 

fæ Er brålis Payk. Denne art og 26. infima er vore 

mindste Amara-arter. Oversiden metalfarvet, følehornene 

sorte, 1.—3. og ofte roden af 4. led rødgule, benene sorte med 

brunrøde skinneben eller helt brunrøde. Pronotums rod på 

hver side med to ret dybe, oftest upunkterede indtryk, for- 

randen kun svagt indbuet, forhjørnerne næppe fremtrukne. 

Vingedækkernes striber punkterede. Længde 4,5—5 mm. 

Almindelig (J, Ø, B). På solåben, tør, sand- eller grusbund, 
især ved planterødder. Talrigst i maj-juni. 

3. gruppe. 

(Percésia Zimm.). 

Adskilt fra den følgende gruppe ved, at forbryst- 

forlængelsens spids på hver side har 3 eller 4 (ikke 

kun 1 eller 2) børstehår og baglårenes underside nær 
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inderranden 3 eller 4 (ikke kun 1 eller 2) børstebærende 

punkter, samt ved at vingedækkernes striber er dybere 

ved spidsen. 

19. A. equéstris Duft. (patricia Duft.). Ret hvælvet. 

Oversiden sort eller brunsort, hos & blank, hos 2 meget 

mattere, følehorn og ben, eller i hvert fald skinnebenene brun- 

røde. Pronotum fremefter stærkt, bagud næppe eller lidt til- 

smalnet, roden på hver side med to kraftige, store, punkterede 

indtryk. Vingedækkernes striber ret kraftige, punkterede. 

Længde 8,2—9,5 mm. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). Især på mere eller 
mindre åben, tør sand- eller grusbund, både i og uden for 
skove, ofte ved planterødder eller under sten. Især juni—sept. 
Overvintrer som larve, undtagelsesvis også som imago. 

4. gruppe. 

(Célia Zimm. og Åcrodon Zimm.). 

Pronotum bagud ikke eller kun lidt, fremefter 

meget stærkere tilsmalnet, oftest bredest langt bag 

midten. Vingedækkernes striber ikke dybere ved 

spidsen, scutellarstriben uden porepunkt (undtagen 

hos 27. praetermissa; hos 26. infima er scutellarstri- 

ben forsvundet eller rudimentær). Hagetandens spids 

tvedelt (hos Acrodon (28. brunnea) dog simpel). Over- 

siden oftest brunligt gennemskinnende og i det høje- 

ste med kun svagt metalskær; følehorn og ben oftest 

røde eller brunrøde. Hannens bagskinneben på inder- 

siden uden tæt hårklædning. 

20. A. ingénua Duft. En stor og plump art og herved 

samt ved det brede hoved og de korte følehorn let kendelig 

fra gruppens følgende arter. Oversiden brun med svagt metal- 

skær, følehorn og ben samt oftest pronotums yderste siderand 

brunrøde. Pronotum meget bredere end langt, bagtil ikke eller 
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kun meget lidt tilsmalnet, forranden kun yderst svagt indbuet, 

forhjørnerne næppe fremtrukne, foden på hver side med to 

store og dybe, punkterede indtryk. Vingedækkerne bredere 

end pronotum, striberne tydeligt punkterede. Forbrystfor- 

længelsens spids uden børstehår. Længde 9—10,2 mm. 

Udbredt, men ret sjælden (J, Ø, B). Foretrækker ret tør, 
gerne lerblandet bund, især nær menneskeboliger på marker 
og ruderatpladser under plantevæksten. Talrigst for- og 
efterår; taget. flyvende i antal,” eftm., overvintrer som 
imago. 

21. A. fusca Dej. Bredere end gruppens følgende arter og 

adskilt fra 24. quenseli bl. a. ved pronotums næppe fremtrukne 

forhjørner, fra 22. cursitans ved større og bredere pronotum, 

forholdsvis kortere og bredere vingedækker og lysere følehorn 

og fra de andre følgende arter i gruppen. ved betydeligere 

størrelse. Iøvrigt nærstående til den foregående, men let 

kendelig fra den ved ringere størrelse, meget mindre hoved 

med stærkere fremspringende øjne, længere følehorn og for- 

holdsvis kortere vingedækker. Farven som hos den foregå- 

ende, dog oftest lidt lysere. Længde 7,8—8,2 mm. 

Sjælden (J, Ø, B). Frøslev, Samsø (Mårup, ved planterød- 
der på sandbund ved foden af havskrænten, i antal %/,); 
Ristinge, Bøtø (/,,), Tissø, Veddinge bakker (juni), Ørholm 
(i en grusgrav, juni), Røsnæs og Lynæs havskrænter, Jægers- 
us Nordskov; Arnagér (7%/,, 727). På tør sand- eller grus- 
bund ved roden af planter, f. eks. Artemisia campestris. Over- 
vintrer måske overvejende som imago. 

22. A. cursitans Zimm. (municipålis Schiødte) (fig. 74). 

Adskilt fra 21. fusca ved de under denne art anførte skelne- 

mærker, fra 24. quenseli bl. a. ved pronotums næppe frem- 

trukne forhjørner og fra de andre følgende arter i gruppen 

ved betydeligere størrelse. Oversiden brun eller brunsort, 

med svag, ofte grønlig metalglans, følehornene brune, deres 

rod og benene brunrøde eller rødlige. Pronotum fortil stærkt, 

bagtil svagt, men oftest tydeligt tilsmalnet, baghjørnerne ofte 

ganske kort, spidst fremtrædende, roden på hver side med to 

dybe, oftest kraftigt punkterede indtryk. Vingedækkerne 
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betydeligt bredere end pronotum, striberne fint punkterede. 

Længde 7—8 mm. 

Udbredt, men sjælden, (J;:Ø,.B). F..eks.: Genner, ;Nørholm;, 
Estrup skov, Brakør, Hinnerup skov, Tebbestrup, Ålborg; 
Jydelejet, Mogenstrup, mange steder i Nordsjælland. Fore- 

lå 
(2 

Fig. 74. Amara cursitans g. x 6"/,. 

trækker åben, tør sand- eller grusbund, hos os ofte på rydde- 
pladser i skove, i Sverige hyppigst på kulturpræget bund. I 
antal især i juli-sept. Overvintrer som larve og antageligt i et 
vist omfang også som imago. 

23. A. municipålis Duft. (melanchélica Schiødte). Lig- 

ner den foregående meget, men adskiller sig fra den ved de i 
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oversigten nævnte kendemærker samt ved, at pronotum som 

regel ikke er tydeligt tilsmalnet bagtil og dets sider bagtil 

mindre rundede, oftest næsten rette, samt at vingedækkernes 

striber er glatte eller kun meget utydeligt punkterede. Længde 

5,8—7,2 mm. 

Sjælden .(J, Ø).' F..eks.: Brakør, Thorsager, Tebbestrup, 
Strandkær (Mols), Ålborg, Vendsyssel; Østfalster, Mogen- 
strup, flere steder i Nordsjælland. På åben sand- eller grus- 
bund ved roden af planter, især Artemisia campestris. Tal- 
rigst i juni. Overvintrer antagelig både som imago og som 
larve. 

24. A. quenséli Sch&nh. (var. silvicola Zimm. (maritima 

Schiødte)). Adskilt fra 27. praetermissa bl. a. ved manglen af 

porepunkt i scutellarstriben og fra alle de andre arter i grup- 

pen ved pronotums fremspringende forhjørner samt fra de 

foregående arter i gruppen ved, at vingedækkerne kun er lidt 

bredere end pronotum. Brunlig, med svag metalglans, føle- 

horn og ben rødlige, de første ofte mørkere mod spidsen. Pro- 

notum bagtil i det højeste yderst svagt tilsmalnet, roden på 

hver side med to, oftest tydeligt punkterede indtryk. Vinge- 

dækkernes sider lidt mindre stærkt rundede end hos de fore- 

gående, striberne fine, fint punkterede. Længde 7—8 mm. 

Vore eksemplarer hører til formen silvicola, der afviger 

fra hovedformen ved lidt bredere og fladere, lysere og sva- 

gere metalskinnende krop, men kun er vagt afgrænset fra 

hovedformen og går jævnt over i denne. 

Udbredt, men sjælden (J, Ø, B). F. eks.: Als, Fanø, Ring- 
købing, Århus, Thorsager, Grenå, Læsø, Slettestrand, Skagen; 
Bøtø, Høje Møn, Mogenstrup, Tisvilde; Arnager. På solåben, 

tør sandbund; især isklitegne, ved roden af planter, f,'eks: 

Artemisia…campestris og Nardus. Maj-sept., i antal 22/,. 
Overvintrer antagelig både som imago og som larve. 

25. A. bifrons Gyll. (livida Schiødte). Betydelig mindre 

end alle gruppens foregående arter undtagen municipalis, fra 

hvilken den let kendes ved meget smallere form og lysere 

følehorn. Kroppen smallere end hos de foregående. Brunlig, 
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med svag metalglans, følehorn og ben rødgule. Øjnene ikke 

ret stærkt hvælvede. Pronotums rodgruber ret kraftigt og tæt 

punkterede, også rodens midtparti tydeligt punkteret, stær- 

kere end hos de foregående. Vingedækkernes striber punk- 

terede. Hannens forfødder ikke så stærkt udvidede som hos de 

foregående arter i gruppen. Længde 5,7—6,8 mm. 

Udbredt, men ikke helt almindelig (J, Ø, B). Den foretræk- 
ker solåben, tør sandbund. Undertiden på planter. Maj-sept. 
Talrigst i juli-aug. Larven overvintrer. 

26. A. infima Duft. Let kendelig fra alle vore andre 

Amara-arter ved den ringe størrelse i forbindelse med de 

korte følehorn, det bagtil betydelig tilsmalnede pronotum og 

vingedækkernes manglende eller rudimentære scutellarstribe. 

Kroppen ret bred og hvælvet. Oversiden sort eller brunsort, 

med mørk metalglans, følehorn og ben brunrøde, de første 

ofte mørkere mod spidsen. Pronotums rodgruber tydeligt 

punkterede. Flyvevingerne manglende eller rudimentære. 

Længde 4,3—5 mm. 

Udbredt, men sjælden (J, Ø, B). F. eks.: Arnum, Esbjerg, 
Nissum fjord, Silkeborg, Thorsager, Mols, Rebild, Frederiks- 
havn; Sydfyn, Bøtø, Tisvilde; Rønne, Arnager. På åben, tør 
sandbund med spredt plantevækst, såsom lyng og Corynepho- 
rus. Et udpræget efterårsdyr med aktivitet vinteren igennem, 
bortset fra frostperioder, og æglægning fra efterår til forår; 
om sommeren er imago, som kan leve indtil 3 år, som regel 
nedgravet ca. 5 cm i jorden. 

27. A. praetermissa Sahlb. (rufocincta Dej.). Kendelig 

fra alle gruppens andre arter ved, at vingedækkernes scutellar- 

stribe ved roden har et porepunkt, og ved det store pronotum, 

der er lige så bredt som, ofte endog (især hos &$) bredere end 

vingedækkerne. Oversiden brunlig eller brunsort, følehorn og 

ben rødgule. Pronotum bagtil ganske lidt tilsmalnet, rodgru- 

berne kraftigt punkterede. Vingedækkernes striber dybe, tyde- 

ligt punkterede. Længde 6—7,5 mm. 

Udbredt, men sjælden. F. eks.: Genner, Esbjerg, Fanø, 
Ringkøbing, Silkeborgegnen, Saxild strand, Salling, Ålborg; 
Falster, Høje Møn; Sose og Knægten. På åben, tør sand-, 
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kalk- eller lerbund, under sten og ved planterødder; under- 
tiden også på åben skovbund. Juni-okt., talrigst i juli. Larven 
overvintrer. 

28. A. brunnea Gyll. Ligner den foregående stærkt, men 

adskiller sig fra den ved, at hagetandens spids er simpel (ikke 

tvedelt), at pronotums sider bagtil er tydeligere rundede, dets 

baghjørner lidt mere afrundede og dets rodgruber mere spar- 

somt punkterede, at vingedækkernes scutellarstribe mangler 

porepunkt?), og at størrelsen er ringere. Fra alle de andre 

arter i gruppen kendes den let ved det store pronotum. 

Længde 5,2—6,2 mm. 

Udbredt, men ret sjælden (J, Ø, B). Især i skove på noget 
åben, lidet fugtig grus- eller tørvebund, oftest under birkeløv. 
Især april-aug. Overvintrer både som larve og imago. 

5, gruppe, 

(Bradytus Zimm.). 

Pronotum tilsmalnet bagtil, bredest i eller foran 

midten, siderne bagtil (undtagen hos consularis) i 

hvert fald svagt indbuede. Mundskjoldets forrand for- 

tykket. Følehorn og ben ensfarvet røde eller brungule. 

Hos hannen er forbrystet i midten forsynet med et 

punkteret indtryk og (undtagen hos 32. majuscula 

og 33. crenata) bagskinnebenenes inderside tæt hår- 

klædt. | 

29. A. consulåris Duft. Oversiden brun eller brunsort, 

med svagt metalskær, følehorn og ben rustrøde. Pronotum 

meget bredere end langt, fortil noget, bagtil svagt tilsmalnet, 

siderne rundede, ikke indbuede bagtil, baghjørnerne ganske 

kort, spidst fremtrædende, roden på hver side punkteret og 

med to indtryk. Vingedækkerne korte og brede, kun lidt 

bredere end pronotum, striberne dybe, fortil punkterede. 

Længde 7,3—9 mm. 

1) I Mellemeuropa er fundet eksemplarer med porepunkt. 
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Ret almindelig (J, Ø, B). Især på åben, tør sandbund, også 
på dyrket jord. Talrigst i maj og juli—-aug. Overvintrer både 
som larve og imago. 

30. A.J folvåaDeg. "(ferruginea - Payk:) (fig (75), Kroppen 

bred. Oversiden rustgul, sjældnere rustbrun, med svagt, oftest 

F12.,75, Amaradfulva XD: 

grønligt metalskær. Pronotum ca. ?/, gang bredere end langt, 

siderne bagtil indbuede, baghjørnerne skarpt retvinklede, 

roden på hver side punkteret og med to indtryk. Vingedæk- 

kernes striber dybe, punkterede. Længde 8—9,4 mm. 

Almindelig (J, Ø, B). På åben, tør grus- eller sandbund, 
også på dyrket jord. Iagttaget at begnave frø af græsarter og 
kornsorter samt kartoffelstængler. Især juni—-aug. Overvintrer 
som larve og i et vist omfang også som imago. 
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31. A. apricåria Payk. Oversiden brunlig eller sortbrun, 

med svagt metalskær, følehorn og ben rødgule. Iøvrigt adskilt 

fra den foregående ved meget smallere krop, kraftigere punk- 

tur på pronotums rod, længere vingedækker og ringere stør- 

relse. Længde 6,5—7,5 mm. 

Meget almindelig (J, Ø, B). Eurytop; på forskelligartet, 
serne. åben, tør eller kun lidet fugtig grus-. eller sandbund; 
også på dyrket jord. Især april-sept. Overvintrer både som 
larve og imago. 

32. A. majuscula Chaud. Meget nærstående til apricaria, 

men for hannens vedkommende let at adskille ved, at bag- 

skinnebenene mangler den tætte hårklædning på indersiden. 

Iøvrigt adskilt fra apricaria ved lidt betydeligere gennem- 

snitsstørrelse, lidt bredere krop, lidt stærkere rundede sider 

på pronotum, navnlig bagtil, samt lidt fladere og lidt finere 

og ofte tættere punkterede rodgruber på pronotum. Længde 

7,1—9,09 mm. 

Denne art, der er beskrevet fra Sibirien, men også fundet 

bl. a. i Finland, Sverige og Tyskland, er i nyeste tid også 
pist 1 Danmark (J, Ø,B)."Anholt"(1 eks. under tang…på 
horistranden, ;77/...1949)>. Frederiksberg. (1 eks. i; en have, 

26104955); Randkløve (1 eks., aug. 1944), Saltuna (1 eks: ?2/, 
1964 på ultraviolet lys). Arten stemmer vistnok overens i 
levevis med apricaria, sammen med hvilken den undertiden 
er fundet på tør, sandet, ofte kulturpræget bund. I Tysk- 
lander den bl. a. fundet sammen; med apricaria;; consularis 
og bifrons og taget flyvende til lys i beg. af aug. Måske har 
arten været overset, måske..er: den ;ved at. brede. sig. 

33. A. crenåta Dej. Meget nærstående til apricaria, men 

let adskilt fra den og majuscula ved de i oversigten anførte 

skklnemærker, samt. ved, at hagens. midtertand..er simpel, 

ikke tvespidset. Hannen adskiller sig yderligere fra apricaria 

å& ved, at bagskinnebenene (ligesom hos majuscula 3) mangler 

den tætte hårklædning på indersiden. Længde 7,5—8,5 mm. 

Meget sjælden (B). Kun fundet ved Sose; nogle eks. under 
sten på leret, grusblandet bund, ??/, 1958, 2 friskklækkede eks. 
sammesteds, ”?”/, 1959, nogle eks. aug. 1960. 
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6. gruppe. 

(CGyrtonétus Steph.). 

Adskilt fra de andre grupper ved, at forbrystfor- 

længelsens spids er urandet. Pronotum bagtii stærkt 

tilsmalnet. Længde 10,8—14 mm. 

Arterne overvintrer som larve og i et vist omfang 

også som imago. 

34. A. aulica Panz. (spinipes Schiødte). Vor største 

Amara-art. Sort, oversiden ofte med yderst svagt metalskær, 

følehorn og ben lysere eller mørkere brune eller brunrøde. 

Pronotum meget bredere end langt, med stærkt rundede sider, 

sidernes randkant ophører lidt foran roden, hvor det skarpt 

fremstående baghjørne begynder, roden punkteret, også i 

midten, på hver side med to indtryk, af hvilke det yderste 

udadtil begrænses af en kraftig længdekøl. Vingedækkerne ud- 

videde bag midten, striberne punkterede. Længde 11—14 mm. 

åg: Mellemskinnebenene på indersiden med 3 tænder, de 

to forreste små, den bageste meget lille. 

Almindelig (J, Ø, B). På forskelligartet bund, oftest på 
åben, noget fugtig engbund med kraftig vegetation, især af 
kurvblomstrede, såsom Cirsium, Carduus og Arctium, i hvis 
kurve den hyppigt træffes. Iagttaget at begnave frø af græs- 
arter og kornsorter og at gøre skade på hvede ligesom 
Zabrus. Talrigst i juli-aug. 

35. A. convexiuscula Marsh. Ligner den foregående, 

men adskiller sig fra den ved de i oversigten nævnte kende- 

mærker samt ved, at oversidens metalskær oftest er tydeligere 

(grønligt), at hovedet er mindre, at pronotums sideranding er 

fortsat helt til baghjørnet og dets punktur på roden, især i 

midten, mindre tæt, og at vingedækkernes skuldre er mere 

afrundede. Længde 10,8—12,8 mm. 

åg: Mellemskinnebenene på indersiden med to tænder, den 

forreste meget større end den bageste. 

Denne art, der hos os er halophil eller måske halobiont, er 
udbredt og ikke ret sjælden ved vore kyster (J, Ø, B). Under 
tang eller sten og ved planterødder. Talrigst i juni-juli. 
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19. slægtsgruppe Zåbrini. 

Udmærket ved, at forskinnebenene foruden de to 

sædvanlige endesporer (af hvilke den ene er rykket 

tilbage til indskæringens rod) er forsynet med en kor- 

tere, uleddet endetorn ved spidsen, inden for den ved 

spidsen anbragte endespore og ofte skjult af denne, 

så at den ses bedst fra neden (fig. 11, p. 17). Iøvrigt 

adskilt fra 16. og 18. gruppe (Pfterostichini og Amarini) 

ved, at panden på hver side inden for øjet kun har 

een børste, fra Pterostichini yderligere ved, at læbe- 

palpernes næstsidste led på indersiden har mere end 

2 børster, og fra den følgende gruppe (Harpalini) ved, 

at vingedækkernes siderande bag sidedækkerne har en 

fremtrædende inderliste (jfr. fig. 4, side 9). 

Hos hannen er forføddernes 1.—3. led udvidede. 

1.F Zåbrus CSV; 

Kroppen plump, højt hvælvet. Følehornenes 1.—3. 

led nøgne. Pronotum med kraftigt afsatte siderande. 

Vingedækkernes 3. stribemellemrum uden indstukne 

punkter. Benene kraftige. 

1. Z. tenebrioides Goeze (gibbus Fabr.) (Kornløbebil- 

len) (fig. 76). Oversiden sort eller brunsort, ofte med ganske 

svagt metalskær, følehorn og ben brunrøde, lårene mørkere. 

Pronotum noget bredere end langt, fortil noget, bagtil næppe 

tilsmalnet, baghjørnerne omtrent retvinklede, roden tæt 

punkteret, på hver side med et svagt indtryk. Vingedækkerne 

med fint tandformet fremspringende skulderhjørner, hos & 

blanke, hos 9 matte, striberne punkterede. Flyvevinger udvik- 

lede. Længde 14—16 mm. 

Udbredt, men temmelig sjælden og stedegen (J, Ø, B). 
F. eks.: Als, Skamlingsbanken, Horsens, Århus; Lolland, 
Nykøbing F., Lerchenborg, Boserup, omkring København; 
Skibby-Hasle teglværk og Ypnastad. Mest på græsmarker og 
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enge, hvorfra den breder sig til nærliggende kornmarker. 
Imago kan anrette en del skade ved at fortære kornaksene; 
larven fortærer bladene af den unge vintersæd. Imago, som er 
fremme fra juni—juli og hele sommeren, talrigst i juli, bestiger 

Fig. 76. Zabrus tenebrioides 9. Xx 3. 

kornplanterne efter solnedgang; den er engang i Jylland iagt- 
taget i mængde på en Bromus-art i færd med at fortære 
aksene. Larven overvintrer. 

20. slægtsgruppe Harpålini. 

Kindbakkerne simpelt tilspidsede, deres yderfure 

uden børstehår. Kæbepalpernes endeled ikke eller 

ikke meget kortere og smallere end næstsidste led 

(som fig..9, c, side 15). Panden, på, hver side. inden, før 

øjet med kun een børste. Følehornenes 1. og 2. led 

nøgne. 

Hos hannen er som regel forføddernes, ofte også 

mellemføddernes, 1.—4. led udvidede. 
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Oversigt over slægterne. 

Vingedækkerne tæt behårede og i stribemellem- 

rummene punkterede. Fødderne behårede på 

TT TA TT v BREDEN or KO SERENE ESSEN ET APR SREESERESERESSRDSSEERESEER 

Nimsedækkerne uden tæt behag, rr 

Vingedækkerne uden scutellarstribe. Øjnene be- 

hårede. Pronotums baghjørner med et udstå- 

ende børstehår...….... 4. Dichirétrichus (p. 

SRelækkerne med senfellarstribe . 525200, 

Vingedækkerne brungule, bagtil med en stor blå- 

sort fællesplet. Pronotums baghjørner med et 

udstående børstehår...:.. 3. Diachromus (p. 

Vingedækkerne ensfarvede. Pronotums baghjørner 

BER ROB Ende DØørstED SE. SSD bl ARE 

Tindingerne bag øjnene uden udstående hår. 

Hovedet ikke punkteret. Længde 9—16 mm 

1. Hårpalus, underslægt Pseudophonus (p. 

Tindingerne bag øjnene med spredte, fine, udstå- 

ende hår. Hovedet punkteret, i modsat fald 

størrelsen kun 6—7 mm 

1. Hårpalus, underslægt Ophénus (p. 

FREE behårede på oversiden. 1.724, 

ken eke nøgne på oversiden. 0... 

Længde 12—14 mm. Vingedækkerne med scutellar- 

stribe 1. Hårpalus, underslægt Pardileus (p. 

Længde 4—4,8 mm. Vingedækkerne uden scutellar- 

eee EVT EU ÆNNTS, 5. Trichocéllus (p. 

Pronotums bagrand randet (undertiden utydeligt 

lige foran scutellum). Længde 4,8—15 mm. Over- 

siden sort eller metalfarvet, uden lysere tegning, 

ku iSsat fald mindst 7,5 mm lang, 003.406 

Pronotums bagrand ikke randet (undertiden kort 

randet lige inden for baghjørnerne). Længde 

2,9—7 mm. Oversiden ikke ensfarvet sort, men 

helt eller delvis lyst tegnet, i modsat fald højst 

REE ARMEE KV AR Mas hans oe re et 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller 
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8. 1. bagfodsled meget kortere end 2. + 3. led 

1 Hårpalus s: str. (1.23 

1. bagfodsled kun lidt kortere end 2.+3. led 

2. Anisodåctylus (p. 238) 

9. 1. og 2. eller 1.—3. bagfodsled langs ydersiden med 

en fin længdekøl, 1. led meget længere end 2. 

(fig. 89, p. 247). Længde 5,3—6,5 mm 

id. SLenolophus te. 227): 

Bagfødderne simple. Længde 2,5—5,2 mm.......: 10. 

10. Hagen i midten med en tydelig tand. Følehornene 

gulbrune eller brunrøde med ikke eller kun svagt 

lysere rod. Pronotums bagrand kort randet lige 

inden for baghjørnerne 16 Bradycellus (pp 243) 

Hagen uden midtertand. Følehornene sorte eller 

sortbrune med tydeligt lysere rod. Pronotums 

bagrand ikke tydeligt randet inden for baghjør- 

nerne... + xx RE EEREDEEE 8 Acupålpus"(p. 250): 

1.7 "Hårpålis"Latr: 

Læbepalpernes næstsidste led på indersiden med 

flere børster. Hagen i midten som regel med en lille, 

undertiden utydelig tand. Pronotums baghjørner uden 

et udstående børstehår. Vingedækkerne med scutellar- 

stribe. Benene oftest kraftige, bagfødderne simple, 

deres 1. led meget kortere end 2. + 3. led. Prosternum 

fortil ikke randet, dets spids med nogle børstehår. 

Hos hannen er både for- og mellemfødderne betydeligt 

udvidede og på undersiden forsynede med to længde- 

rækker af skælagtige hår. 

Slægten er den artrigeste blandt Harpalinerne. Arterne er 

som oftest ret plumpe, sortfarvede dyr. Nogle forekommer på 

skovbund, men de fleste foretrækker åben bund, især sand- 

eller grusbund, hvor de findes under sten og navnlig nedgravet 

ved planterødder, f. eks. Mark-Bynke (Artemisia campestris). 
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1. underslægt Ophånus Steph. 

Oversiden (undtagen hovedet hos 8. signaticornis) 

punkteret og behåret. Tindingerne bag øjnene med 

spredte, fine, udstående hår. Fødderne behårede på 

oversiden. 

Nogle af arterne (seladon-gruppen) er meget vanske- 

lige at adskille, og for disses vedkommende bør man 

udpræparere hannens parringsorgan, som frembyder 

sikre kendetegn, jfr. nedenstående oversigt. 

Oversigt over arterne. 

1. Hovedet glat. Oversiden sort. Lårene brunsorte. 

krnede 67 mm 43... Ar: 8. signaticérnis. 

Hovedet punkteret. Lårene rødlige eller gulbrune 2. 

2. Pronotums sider ikke indbuede bagtil, baghjør- 

nerne lidt afrundede. Oversiden næsten altid 

med tydeligt metalskær. Længde 6,2—8 mm 

1. azureus. 

Pronotums sider lidt indbuede bagtil, baghjør- 

ER FEE dis ke ra ae RAR SEE. SR 

3. Oversiden med tydeligt grønligt eller blåligt metal- 

mær. Længde 8,5—10;5 mm 2... . 2. punctåtulus. 

Hoved og pronotum uden metalskær, vingedæk- 

kerne ligeså, undtagen hos 6. rupicola......... Å. 

4. Pronotum med tydeligt randet bagrand og fortil 

stærkt rundede, bagtil stærkt indbuede sider 

3. puncticdllis. 

Pronotum med urandet bagrand eller i modsat 

fald (4. puncticeps og 5. melleti) med svagere run- 

ERB ROTE SE SU NERE SL EN od. 

5. Vingedækkerne smalle, omtrent Z/, gang længere 

end tilsammen brede, blanke, med yderst svagt, 

men som regel tydeligt, stålblåt eller blåsort 

metalskær!), sømmen oftest svagt tagformet 

1) Ses bedst bagfra og ved sammenligning med en af de andre 

arter, f. eks. seladon. 

14+ 
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hævet. Hoved og pronotum som regel brunrøde, 

det sidstes bagrand altid urandet ..... 6. rupicola. 

Vingedækkerne bredere, som regel kun rigeligt )/, 

gang længere end tilsammen brede, uden metal- 

skær, sømmen som regel ikke tagformet hævet 6. 

Vingedækkerne ret korte, kun ca. 2?/, gang så 

lange som pronotum, dette rigeligt 7/, gang bre- 

dere end langt. Hoved og pronotum ofte brun- 

røde. Gennemsnitlig mindre, 6—8 mm.... 5. melléti. 

Vingedækkerne længere, ca. 3 gange så lange som 

pronotum. Gennemsnitlig større, 6,5—10 mm... Ås 

Pronotum rigeligt !/, gang bredere end langt, 

bagranden næsten altid tydeligt, omend meget 

fint randet, siderne mindre stærkt rundede 

4. puncticeps. 

Pronotum ca. ”/, gang bredere end langt, bagran- 

den altid urandet, siderne stærkere rundede... 8. 

Pronotum især i midten ret spredt punkteret. Vin- 

gedækkernes stribemellemrum mindre tæt punk- 

FERBEE s 55 04 mn ln FRE REE REN SART RED 7. seladon 

Pronotum ret tæt punkteret. Vingedækkernes 

stribemellemrum tæt punkterede...... brevicéllis. 

Oversigt over 

hannerne i seladon-g$gruppen. 

Spidsen af penis med en skive (fig. 77, a—d)..... VÆ 

Spidsen, af penis :simpel. (fig; 7.1, e ORD mn vinkede MR 

Penis, set fra oven, tilsmalnet noget bag spidsen 

og derefter atter udvidet. Spidsskiven, når penis 

ses fra siden, fremspringende både mod over- 

siden og mod undersiden (fig. 77, a) 3. puncticdllis. 

Penis, set fra oven, ret jævnt tilsmalnet mod 

AT SEE 5 1 Ar år ANN GE eV DESAREE SEND AT SN SØS KS ER SED MY SSPØL DE Sa 3. 

Penis, set fra oven, med meget smalt spidsparti. 

Spidsskiven, når penis ses fra siden, kun frem- 

springende mod undersiden (fig. 77, b) 

4. puncticeps. 
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Penis, set fra oven, med bredere spidsparti. Spids- 

skiven, når penis ses fra siden, fremspringende 

mild Oversiden (fig; 77, Cod)... 0. so BGN Å. 

a. puncticollis b. puncticeps c. melleti 

d. rupicola e. seladon f. brevicollis 

Fig. 77. Ophonus g. 

Spidspartiet af penis, set fra oven (til venstre) og fra 

siden (til højre). 

4. Penis, set fra oven, med meget bredt spidsparti. 

Den mod oversiden vendende kant af spids- 

skiven konkav og på hver side tandformet 

REIkKende (ARTI) sd dernede 6. rupicola. 

Penis, set fra oven, med temmelig bredt spids- 

parti. Den mod oversiden vendende kant af 

spidsskiven med afrundede hjørner (fig. 77, c) 

5. melléti. 

5. Penis kortere, lidt asymmetrisk, men ikke snoet 

min sin lærigdeakse (fig. 77,0)... 00080 i. Seladon. 
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Penis længere, snoet ganske lidt om sin længde- 

2 VS ad VR (5 RFS EN tå FØRT Y SENER SS EDT 7 277 TERESE R brevicolis 

1. H. azureus Fabr. Let kendelig fra signaticornis ved 

hovedets punktur og fra alle de andre arter i underslægten 

ved pronotums bagtil ikke indbuede sider og lidt afrundede 

baghjørner samt (bortset fra den større punctatulus) ved 

oversidens metalfarve, der kun aldeles undtagelsesvis er uty- 

delig. Oversiden med grønligt, blåligt eller violet, på vinge- 

dækkerne kraftigst metalskær, følehorn og ben rødlige. Pro- 

notums punktur kraftig, bagranden tydeligt randet. Vinge- 

dækkernes stribemellemrum ret tæt og kraftigt punkterede. 

Længde 6,2—8 mm. 

Meget sjælden (J, Ø, B). Jels; Høje Møn (især på Høvblege) 
på tør, solåben kridtbund under sten eller løbende fremme i 
solskin; Arnager, Sose. På kalkbund. Angives at søge til 
skærmplanters blomsterstande. Talrigst i juni; friskklækkede 
eks. først i aug. Overvintrer som imago. 

2. Hspunetåtulus Duft. Let kendelig fra sden foregå- 

ende ved pronotums bagtil indbuede sider, skarpt retvinklede 

baghjørner og urandede bagrand samt den betydeligere stør- 

relse og fra de følgende ved oversidens metalfarve. Oversiden 

med ret mat, grønligt, sjældnere blåligt metalskær, følehorn 

og ben rødlige. Pronotums punktur ret kraftig, i midten 

spredt?” Vingedækkernes' -stribemellemrum ret …fint'iog tæt 

punkterede. Længde 8,5—10,5 mm 

Udbredt, men temmelig sjælden (J, Ø). Især i skov og krat 
på ikke for fugtig humus- eller lerblandet bund med gruset 
undergrund. Undertiden talrig i de hule skærme af Daucus 
carota. Hyppigst i maj-juni. Overvintrer som larve, i et vist 
omfang også som imago. 

3. H..puncticéllis Payk,: Denne og:de følgende"5"arter 

(seladon-gruppen) står hinanden meget nær, og til sikring af 

bestemmelsen bør man undersøge hannens parringsorgan, der 

viser sikre skelnemærker, jfr. ovenstående oversigt. H. puncti- 

collis adskiller sig fra rupicola, seladon og brevicollis ved pro- 

1) Denne snoning kan ikke ses af tegningen. 



215 

notums randede bagrand og fra puncticeps og melleti ved 

pronotums stærkt S-svungne sider og derfor udprægede 

hjerteform. Sort eller brunsort, følehorn og ben rødlige. Pro- 

notum kraftigt, i midten ret spredt punkteret, baghjørnerne 

skarpt retvinklede eller endog lidt spidsvinklede. Vingedæk- 

kernes stribemellemrum fint og tæt punkterede. Længde 

7,5—10 mm. 

an Benisy'-setrfravoven, tilsmalnet noget: bag spidsen og 

derefter atter udvidet; spidsen med en meget skråt stillet 

skive, der, når penis ses fra siden, springer frem til begge sider 

(8:77, a). 

Af denne art foreligger hidtil kun et enkelt eks., fundet 
ved"Vonsbæk ved Haderslev fjord, 24.5.1900. I Sverige især 
på tør, åben, kalkholdig grus- eller sandbund med sparsom 
vegetation, undertiden på skærmplanters blomsterstande. 
Overvintrer antageligt normalt som imago. 

4. H. puncticeps Steph. (angusticéllis Miller). Adskilt 

fra rupicola, seladon og brevicollis ved pronotums næsten altid 

randede bagrand, fra rupicola yderligere ved meget bredere 

vingedækker uden blålig glans, fra seladon og brevicollis yder- 

ligere ved smallere og på siderne svagere rundet pronotum 

og endelig fra melleti ved betydeligere størrelse, længere vinge- 

dækker og tættere punktur på pronotums rodparti. Sort eller 

brunsort, hoved og pronotum kun sjældent lysere, følehorn 

og ben rødlige. Pronotum ret kraftigt punkteret, punkturen 

også siumidten' ret tæt, på rodpartiet yderst tæt, tættere end 

hos de nærstående arter, især i rodgruberne, der er lidt tyde- 

ligere antydet end hos de andre; baghjørnerne ret- eller lidt 

stumpvinklede. Vingedækkerne forholdsvis lange og brede, 

siderne kun ret svagt rundede, stribemellemrummene ret fint 

og tæt punkterede. Længde 7,5—9 mm. 

&: Penis, set fra oven, med langt, meget smalt spidsparti; 

spidsen med en skive, der, når penis ses fra siden, kun sprin- 

ger frem mod undersiden (fig. 77, b). 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). Især på åben, 
gruset bund, f. eks. i grusgrave. Undertiden i antal i de hule, 
lukkede skærme af Daucus carota. Marts—sept., talrigst i aug. 
Overvintrer hovedsagelig som larve. 
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5. H. melléti Heer. Adskilt fra seladon-gruppens andre 

arter ved ringere gennemsnitsstørrelse og forholdsvis kortere 

vingedækker, fra de to foregående yderligere ved de under 

disse anførte kendetegn, fra rupicola yderligere ved lidt bre- 

dere pronotum og manglende blåt skær på vingedækkerne og 

fra seladon og brevicollis yderligere ved pronotums mindre 

stærkt rundede sider. Sort eller brunsort, hoved og pronotum 

meget ofte brunlige, følehorn og ben rødlige. Pronotum ret 

kraftigt, i midten oftest kun lidt mere spredt punkteret, bag- 

randen snart fint randet, snart urandet. Vingedækkernes 

stribemellemrum ret kraftigt og tæt punkterede. Længde 

6—8 mm. 

åg: Penis; 'setfra oven; umed)-spidspartiet megét;- bredere 

end hos de to foregående, men noget smallere end hos rupi- 

cola; spidsen med en skive, der springer tydeligt frem mod 

oversiden, men næppe mod undersiden, den mod oversiden 

vendende kant konveks, med afrundede hjørner (fig. 77, c). 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). Foretrækker vist- 

nok åben, ikke ret fugtig, ikke eller kun lidt skygget kalk- 
holdig grus- eller muldbund. Talrigst i juli. Overvintrer anta- 
geligt normalt som imago. 

6. H. rupicola Sturm. Adskilt fra seladon-gruppens andre 

arter ved den slankere form og de ret lange og smalle, i bun- 

den svagere mikrochagrinerede og derfor blankere, oftest 

svagt stålblåt eller blåsort skinnende vingedækker, hvis søm 

hyppigst er ganske svagt tagformet hævet, fra puncticollis og 

puncticeps yderligere ved pronotums urandede bagrand, fra 

melleti, seladon og brevicollis yderligere ved mindre tværbredt 

pronotum. Sort, hoved og pronotum som regel brunrøde, føle- 

horn og ben rødlige. Pronotum med ret stærkt rundede sider 

og kraftig, i midten mindre tæt punktur. Vingedækkernes 

stribemellemrum temmelig tæt og forholdsvis kraftigt punk- 

terede. Længde 7,2—8,5 mm. 

Øg: Penis, set fra oven, med bredere spidsparti end hos 

nogen af de nærstående arter; spidsen med en skive, der, når 

penis ses fra siden, springer lidt frem til begge sider, den mod 
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oversiden vendende kant konkav og på hver side tandformet 

fremspringende (fig. 77, d). 

Meget sjælden (Ø, B). Gedser, Nordfalster, Høje Møn (især 
på Høvblege) under sten på tør, solåben kridtbund; Sose. 
Talrigst i maj-juni. Overvintrer som imago. 

LESS rer ere 
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Fig. 78. Harpalus seladon gg. x 6. 

7. H. séladon Schauberger (fig. 78). Denne og den føl- 

gende art adskiller sig fra puncticollis og puncticeps ved pro- 

notums urandede bagrand, fra melleti ved længere og bredere 

vingedækker og fra rupicola ved meget bredere og plumpere 

form og manglende blåt skær på vingedækkerne. I typiske 

eksemplarer er seladon let kendelig fra alle gruppens andre 

arter ved finere og mere spredt punktur såvel på pronotum, 

især dets midtparti, som på vingedækkernes stribemellem- 

rum, især de inderste. Sort eller brunsort, hoved og pronotum 
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som regel ikke lysere, følehorn og ben rødlige. Pronotum som 

regel mere tværbredt end hos dev4-foregående;ssidernesret 

stærkt rundede, punkturen meget variabel, men oftest ikke 

ret kraftig og i midten meget spredt: Vingedækkerne” ret 

brede, med tydeligt rundede sider, stribemellemrummenes 

punktur meget variabel, men oftest fin og ikke tæt, især på 

de inderste mellemrum. Længde 6,5—9 mm. 

å: Penis, set fra oven, med temmelig bredt spidsparti og 

afrundet "spids; 'denne,4der' ikké er” forsynet med skjyesker 

når penis ses fra siden, bøjet ned mod undersiden (fig. 77, e). 

Almindelig (J, Ø, B). Foretrækker halvskygget, løs, ikke 
for tør, muldet, gsermfie lerblandef-bund;'ofte på dyrket jord: 
I Sverige iagttaget i antal i skærme af Anthriscus silvestris. 

Talrigst i maj-aug. Overvintrer som imago. 

[H. brevicollis Serv.rufnbårbis' Redtb., Cimmdroth)! Yaerst 

nærstående til den foregående, men adskilt fra typiske eksem- 

plarer af denne ved, at pronotum og vingedækkernes stribe- 

mellemrum er tættere punkterede. Da punkturen imidlertid 

er meget variabel hos seladon, vil adskillelsen af de to arters 

hunner kunne volde besvær (bagbrystets episterner skal dog 

være lidt længere og bagtil stærkere tilsmalnede hos seladon), 

medens hannerne med sikkerhed kan skelnes ved parrings- 

organet. Længde 7,5—10 mm. 

å: Penis længere og slankere end hos seladon, mere asym- 

metrisk og snoet ganske lidt om sin længdeakse?”) (fig. 77, f). 

Arten er udbredt i Europa og bl. a. fundet i Nordtyskland, 
men her meget sjældnere end seladon. Ikke fundet i Norge, 
Sverige eller Finland.] 

8. H. signaticérnis Duft. Let kendelig fra alle de fore- 

gående ved det upunkterede hoved og de tvefarvede ben. 

Sort eller brunsort, følehorn og ben rødlige, de førstes mellem- 

ste led mørkere, lårene brunsorte. Pronotum med ret svagt 

rundede, bagtil ikke indbuede sider og stumpvinklede, lidt af- 

rundede baghjørner, punkturen i midten meget spredt. Vinge- 

dækkerne ret korte, stribemellemrummene ret fint og tæt 

punkterede. Længde 6—7 mm. 

1) Denne snoning kan ikke ses på tegningen. 
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Meset sjælden (Ø,.B).. Tåsinge (1 eks. ”/,), Tillitse strand 

(1 eks. under tang, &/,), Møn (nogle få eks., +9/,—15/,); stran- 
sen mord for Rønne (nogle eks., %/,, 7”), Svaneke, Boderne, 

Ålhammerbugten. Den foretrækker vistnok åben sand- eller 
kalkbund; i Tyskland er den fundet i antal ved roden af unge 
sukkerroeplanter, ??/,. Overvintrer antagelig som imago. 

2. underslægt Pseudophonus Motsch. 

Adskilt fra underslægten Ophonus ved, at tindin- 

gerne ikke har udstående behåring bag øjnene, at 

hovedet er glat og nøgent, og at pronotums midtparti 

i det højeste er yderst fint punkteret. Længde 9— 

16 mm. 

Oversigt over arterne. 

1. Større, 14—16 mm. Pronotum langs forranden fint 

punkteret. Vingedækkernes bagrand nær søm- 

BENE svagt. indhbugtet, 224330 nes 9: rufipes. 

Mindre, 9—11 mm. Pronotum langs forranden 

næppe punkteret. Vingedækkernes bagrand nær 

sonhrørnet næppe mdbugtet, 11972722. 10'eris ene. 

SME rufipes Deg. (pubéscens Mull,). Sort eller brunsort, 

følehorn og ben brungule eller brunrøde. Pronotum bredere 

end langt, bagtil noget tilsmalnet, baghjørnerne skarpt ret- 

vinklede, ofte ganske lidt fremspringende, rodpartiet fint og 

meget tæt, forranden endnu finere rynketpunkteret, midtpar- 

tiet i større eller mindre udstrækning yderst fint punktuleret. 

Vingedækkerne tæt grågult, silkeagtigt behårede. Stribemel- 

lemrummene fint og tæt punkterede. Bugen glat langs mid- 

ten. Længde 14—16 mm. 

leget almindelig (J; Ø,;'B). Meget eurytop; foretrækker 
åben, leret eller noget lerblandet bund og forekommer hyp- 
pigt på dyrket jord og ruderatpladser under sten og plante- 
rester. Flyver undertiden om aftenen til lys. Talrigst i juli— 

aug. Overvintrer som larve og i et vist omfang som imago. 
Arten har undertiden optrådt som skadedyr på jordbær. 
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10. H. griseus Panz. Ligner den foregående stærkt, men 

adskilles let fra den ved de i oversigten nævnte kendemærker 

samt ved, at pronotum ikke eller næppe er punktuleret på 

midtpartiet og dets baghjørner lidt stumpvinklede og afrun- 

dede, at vingedækkerne er lidt blankere som følge af lidt 

mindre tæt punktur, og at bugen langs midten er tydeligt 

punkteret. Længde 9—11 mm. 

Ret sjælden (J, Ø, B). F. eks.: Strandkær på Mols; Falsters 
østkyst, Mogenstrup bakker (i antal); stranden nord for 
Rønne. På åben, tør, sand- eller sand- og grusblandet, spredt 

bevokset bund, under sten og ved planterødder. Marts—sept., 
talrigst i aug. Overvintrer antagelig både som larve og 
imago. 

3. underslægt Pardileus Gozis. 

Nærstående til de to foregående underslægter, men 

adskilt fra dem ved, at vingedækkernes stribemellem- 

rum, bortset fra de to yderste, er glatte og nøgne, fra 

Ophonus yderligere ved, at hovedet og pronotums 

midtparti er glatte og tindingerne ikke udstående 

behårede bag øjnene. Fra underslægten Harpalus s.str. 

adskiller Pardileus sig ved føddernes behårede over- 

side. Længde 12—14 mm. 

11. H. calceåtus Duft. Blankt sort eller brunsort, føle- 

horn og ben brunrøde eller brune. Pronotum bredere end langt, 

bagtil tilsmalnet i omtrent rette linier, baghjørnerne lidt 

stumpvinklede, ret skarpe, roden fint og tæt rynketpunkteret. 

Vingedækkerne med dybe, glatte striber, mellemrummene 

hvælvede, blanke, 9. og tildels 8. fint punkterede og behårede. 

Længde 12—14 mm. 

Sjælden (J, Ø, B). Strandkær og Femmøller på Mols; 
Falster, Mogenstrup bakker, Amager vest for Kongelunden, 
Nordsjælland; udbredt på Bornholm. På lignende steder som 
griseus og ofte sammen med denne. Maj-sept., talrigst i aug. 
Overvintrer hovedsagelig som larve. 
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4. underslægt Hårpalus s. str. 

Adskilt fra de 3 foregående underslægter ved, at 

fødderne er nøgne på oversiden, fra Ophonus og 

Pseudophonus yderligere ved, at oversiden er nøgen 

og vingedækkernes stribemellemrum i hvert fald bort- 

set fra de to eller tre yderste, ikke punkterede, og fra 

Ophonus yderligere ved, at tindingerne bag øjnene 

ikke er udstående behårede. 

» De fleste arter overvintrer i reglen som imago. 

Oversigt over arterne. 

1. Vingedækkernes 2 eller 3 yderste stribemellem- 

Fik ne og tæt puhkterede MAL SBI, TY arne: 

Vingedækkernes yderste stribemellemrum ikke 

NR ENE NE RE eee åÅ. 

L tardus 

a hirtipes 

Fig. 79. Harpalus. Højre forben. 

2. Forskinnebenenes spids på ydersiden med en ud- 

videlse' (fig: 79, a); længde /11—15 mm. 2 3 3. 

Førskihnebenene simple (fig. 79, bb)... såie. Å. 

i: "INFODDEnN sort. Længde 13-15 mm...... 24. hfrtipes. 

Kroppen rustrød eller rødgul. Længde 11—13 mm 

Alorafus 
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4. Vingedækkernes 8. stribemellemrum?) ved spidsen 

med en punktrække (fig. 81, a). 23. melancholicus. 

Vingedækkerne har bagtil ingen punktrække i 8. 

stribemellemrum') (men andertrdens EE SØR 5. 

5. Pronotums rod med udbredt punktur, både uden 

og inden for rodgruberne; i modsat fald benene 

énsiarvetiradeule Fler søde sr. gt ale staa 6. 

Punkturen på pronotums rod indskrænket til rod- 

gruberne eller det nærmeste parti omkring disse. 

Benene bel eller delvis marke 70 5 Lasker R 13. 

6. Vingedækkernes 7. stribemellemrum?) ved spidsen 

med en. punktrække (fg 81 bR27, 27 15. rubripes 

Vingedækkernes 7. stribemellemrum?) uden punkt- 

tek ke ved sid me rel RENS SSRI SR (2 

7... Pronotums sider i hele deres udstrækning jævnt 

og ret stærkt rundede, forranden ret stærkt ind- 

BSD (her BO BEY SSI NG RR 19. fuligsincsus: 

Pronotums sider fortil noget, bagtil ikke eller 

meget svagere rundede, forranden kun svagt 

MD EGER . SES ÆLIS SU. SEEREN SEES RAS, ANSER 8. 

8. Vingedækkernes 3. stribemellemrum bag midten 

med mindst 2 indstukne punkter 

16.:qudådripunetåtus. 

Vingedækkernes 3. stribemellemrum kun med et 

enkelt indstukket Dumkt hag midte” 9. 

9. Lårene brunsorte, skinneben og fødder brune 

Olle BEER ST as onen er 13. distinguéndus. 

Benene ensfarvet rødgule eller røde…..…. …… seu iD: 

10. Pronotums baghjørner ikke afrundede (fig. 80, a). 

Længde 9—11 mm. Bugen langs midten punk- 

teret og behåret. Hannens vingedækker som 

regel med tydeligt metalskær.... 14. smaragdinus. 

Pronotums baghjørner tydeligt afrundede, i mod- 

1) 9, stribemellemrum har som regel en række grove og uden for 

denne en række meget fine punkter. Ved tællingen af stribemel- 

lemrummene må det erindres, at mellemrummet mellem sømmen 

og 1. stribe — som sædvanligt — regnes som 1. stribemellemrum. 
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sat fald mindre, 6—7,8 mm. 4. og 5. bugled kun 

med to børstebærende punkter hvert. Hannens 

mnestdækker uden metalskær sg SND ER RR RG FE: 

CZ. Ssmaragdinus . 

ar fuliginosus 

c neglectus d. Sservus 

a anxius 'z vernalis 

Fig. 80. Harpalus. Pronotum. 

11. Hagen uden eller med svagt antydet midtertand. 

Vingedækkerne hos & tydeligt mikroskopisk 

netridsede. Pronotum bagtil ca. så bredt som 

vingedækkernes rod. Længde 6—7,8 mm luteicårnis. 

minen med. en tydelig midtertand. 42242, ARE i -d 

12. Større, 3-9,5 mm. Pronotum bagtil som regel tyde- 



224 

ligt bredere end roden af vingedækkerne, disse 

hos & tydeligt mikroskopisk netridsede.. 17. låtus. 

Mindre, 6,7—7,7 mm. Pronotum bagtil ca. så bredt 

som roden af vingedækkerne, "disse; hos Øå, 

bortset fra sider og spids, ikke eller kun yderst 

utydeligt noetriidsedes id tors bone kel 18. winkleri. 

a.melancholicus b.rubripes 

Fig. 81. Harpalus. Venstre vingedækkespids. 

13. Vingedækkernes 7. stribemellemrum?) ved spidsen 

med en punktrække (som fig. 81, b). Pronotum 

bredest foran midten, bagud tilsmalnet, siderne 

bagtil.svagt indhuede;… rids, 21. rufitårsis, 

Vingedækkernes 7. stribemellemrum?) uden punkt- 

række vedspidseni ens seeng ken sand me 14. 

14. Længde 4,8—7,2 mm. Pronotum over ”/, gang bre- 

dere end langt, med meget stumpvinklede og 

afrundede baghjørner (fig. 80,f). Følehornene 

rødlige. Vingedækkernes 3.stribemellemrum som 

regel uden indstukket punkt bag midten...... 15. 

Længde mindst 7,5 mm, i modsat fald er enten 

pronotum kun ca. ”/, gang bredere end langt 

med omtrent retvinklede og kun lidet afrundede 

baghjørner (29. anxius, fig. 80, e) eller 2.—4. føle- 

hornsled sortbrune (22. neglectus). Vingedækker- 

nes 3. stribemellemrum som regel med et ind- 

stukket punkt bag Midten. siisdbnd. blå sr 58 SAR 16. 

1) Det i note 1 p. 222 anførte gælder også her. 
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Gennemsnitlig større, 6—7,2 mm. Vingedækkerne 

med en tydelig skuldertand. Skinnebenene sort- 

renen tee EDGAR f duer AE benedb eng 31. picipeéennis. 

Gennemsnttlig mindre, 4,8—6,2 mm. Vingedæk- 

kerne uden eller med svagt antydet skuldertand. 

skknhebenene brunrøde, 5.7 sg 30: vernahis, 

Pronotum bredest foran midten, bagtil betydeligt 

tilsmalnet, omtrent lige så stærkt som fortil, 

baghjørnerne stumpvinklede og afrundede (fig. 

B0,-€).. Længde 6,5<5mmsÆ 20. Ls. 22. negléctus. 

Pronotum stærkere tilsmalnet fortil end bagtil... 17. 

Pronotum ca. ?/, bredere end langt, bagtil ikke til- 

smalnet, bagranden betydelig indbuet, baghjør- 

nerne lidt spidsvinklede (fig. 80, d). Kroppen 

kun svagt hvælvet. Vingedækkerne ofte brun- 

Førde Længde. 5 SD mM EPA Selen 28. SsÉrvus. 

Pronotums bagrand ikke eller kun svagt indbuet, 

has hjørnernesikke spidsvinklede ls, Liss NG 18. 

Pronotum kun ca. ”/, gang bredere end langt (fig. 

80, e). Kroppen ret smal. Længde 6,5—8 mm 

29. ånxius. 

Pronotum over ”/, gang bredere end langt. Krop- 

men bredere. Længde 8-11 mia. 2 2. 23 SS SS LØSES 19; 

Følehornene delvis mørke, især 2. og 3. led. Fød- 

here oftest brunsorte... ..... eder 27: SEerrIDes, 

Følehornene ensfarvet røde. Fødderne som regel 

er eN ER 20. 

Bagskinnebenenes længste endespore betydeligt 

kortere end mellemskinnebenenes længste ende- 

spore; bagføddernes 1. led ikke eller næppe læn- 

gere end 2. led. Kroppen bredere og kortere 

25. froelfichi. 

Bagskinnebenenes længste endespore lidt længere 

end mellemskinnebenenes længste endespore; 

bagføddernes 1. led tydeligt længere end 2. led. 

UDEN mere Tangstraktii LIS LEA 26. tårdus. 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller 15 
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I. artsgruppe. 

Vingedækkernes 2 eller 3 yderste stribemellemrum 

fint og tæt punkterede, deres bagrand ved sømspidsen 

med et dybt indsnit (fig. 82). Oversiden som regel 

metalfarvet. 

Fig. 82. Harpalus aeneus gg. x 5. Nederst vingedækkernes 

bagrand. 

12. H. affinis Schrank (aeneus Fabr.) (fig. 82). Meget let 
kendelig ved gruppekaraktererne. Oversiden med meget 

stærkt varierende metalglans, der i reglen er mattere hos 2 

end hos g, undertiden sort uden tydelig metalglans, prono- 

tums yderrande ofte smalt lyse, følehorn og ben rødlige, under- 

tiden mørkere. Pronotum tværbredt, bagtil noget tilsmalnet 
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i omtrent rette linier, baghjørnerne noget stumpvinklede, lidt” 

afrundede. Vingedækkerne med ret fine striber. Længde 

8—12 mm. 

Yderst almindelig (J, Ø, B) og meget eurytop; foretrækker 
åben, solbeskinnet bund, ofte på dyrket jord og ruderat- 
pladser, under sten og planterester. Talrigst i maj-juli. 
Imago overvintrer undertiden 2 eller 3 gange. 

2. artsgruppe. 

Pronotums rod med udbredt punktur, baghjør- 

nerne kun lidt stumpvinklede, ret skarpe (fig. 80, a). 

De to næstsidste bugled i midten punkterede og behå- 

rede. Oversiden hos $ som regel med tydelig metal- 

glans. 

13. H. distinguéndus Duft. Let kendelig ved gruppe- 

karaktererne i forbindelse med følehornenes og benenes farve. 

Oversiden som regel med tydeligt, i farve varierende metal- 

glans, der er mattere hos 2, undertiden sort, pronotums yder- 

rande ofte smalt lyse, følehornene brune, 1. led samt roden 

af 2. og 3.led rødlige, benene brunrøde eller brune, med 

brunsorte lår. Pronotum tværbredt, dets sider bagtil rette 

eller svagt indbuede. Vingedækkerne med ret fine striber. 

Længde 8,8—11 mm. 

Meget sjælden (J, Ø, B). Als; Gerup (Fyn), Gedser, Bøtø, 
Tromnæs, Møn; Hammer odde. Alle disse fund ligger vistnok 
over 60 år tilbage. På tør, solåben, ler- eller sandblandet 
grusbund med tynd vegetation. Især maj—juni. I Sverige som 
regel svnantrop, fundet i eller nær byer og andre. større 
bebyggelser, f. eks. på byggepladser, ofte løbende fremme på 
gaderne i solskin. 

14. H. smaragdinus Duft. Let kendelig ved gruppe- 

karaktererne i forbindelse med følehornenes og benenes farve. 

Brunsort, 2 ofte mat brun, Vingedækkerne hos 2 uden, hos 

& oftest med mørkt grønligt eller blåligt metalskær, prono- 

tums yderrande ofte smalt lyse, følehorn og ben ensfarvet 

15+ 
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rødlige. Ligner iøvrigt den foregående (pronotum, se fig. 80, a). 

Længde 9—11 mm. 

Udbredt, men ikke helt almindelig (J, Ø, B). Foretrækker 
åben, tør sand- eller sandblandet bund. Hyppigst i maj-juni. 
Arten har 2 populationer, den ene med efterårsforplantning 
og larveovervintring, den anden med imagoovervintring og 
forårsforplantning. Imago overvintrer undertiden mere end 
een gang, aldeles undtagelsesvis endog 4 gange. 

3. artsgruppe. 

Pronotums rod med udbredt punktur. De to næst- 

sidste bugled uden anden punktur eller behåring end 

de to sædvanlige hårbærende punkter, et på hver side 

af midten. Følehorn og ben ensfarvet rødlige, und- 

tagen hos 19. fuliginosus og 15. rubripes var. sobrinus. 

15,.H. råbripes Duft. Adskilt fra alle svvore. andre arter 

undtagen 21. rufitarsis ved, at vingedækkernes 7. stribemel- 

lemrum ved spidsen har en række af 3—7 punkter (fig. 81, b, 

p. 224). Fra rufitarsis (såvel som fra 23. melancholicus, der 

har en punktrække i 8. stribemellemrum, fig. 81,a) kendes 

den let ved pronotums udbredte rodpunktur. Oversiden sort, 

hos $ blank og især på vingedækkerne med mørkeblåt eller 

-blågrønt metalskær, vingedækkerne hos 2 matte, undertiden 

med svagt blåt eller blågrønt metalskær; pronotums siderande 

ofte smalt brunrøde; følehorn og ben rødlige, benene hos var. 

sobrinus Dej. brunrøde, med brunsorte lår. Pronotum meget 

bredere end langt, bagtil lidt tilsmalnet, siderne bagtil omtrent 

rette eller endog svagt indbuede, baghjørnerne svagt stump- 

vinklede, kun meget lidt afrundede. Vingedækkernes striber 

hos åg ret dybe, hos 2 betydelig finere. Længde 9—11 mm. 

Yderst sjældent mangler punktrækken i vingedækkernes 
7. stribemellemrum, men sådanne eksemplarer er kendelige 
fra gruppens andre arter ved pronotums form og størrelsen, 
fra latus særlig ved bredere vingedækker. 

Ret almindelig (J, Ø, B). Især på åben, tør sand- eller grus- 
bund. April-okt., i antal ?/,—""/,. Var. sobrinus Dej. er fun- 
det i Tisvilde. Overvintrer måske både som imago og larve. 
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16. H. quådripunctåtus Dej. Nærstående til den føl- 

gende, men adskilt fra den ved, at pronotums rodgruber er 

dybere, at vingedækkerne er mere langstrakte og deres 3. 

stribemellemrum bag midten forsynet med mindst to ind- 

stukne punkter og at størrelsen er lidt betydeligere. Prono- 

tums sider kun undertiden smalt lysere. Vingedækkerne hos 

å oftest med ganske svagt blåsort metalskær. Længde 9— 

ål mm. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). På noget skygget 
ikke for fugtig skovbund, ofte under mospuder om foråret. 
Talrigst i maj-juni. 

17. H. låtus L. Sort eller brunsort, pronotums siderande 

ofte smalt røde, følehorn og ben rødlige. Hovedet forholdsvis 

stort. Pronotum bredere end langt, bagtil som regel tydeligt 

tilsmalnet, baghjørnerne noget stumpvinklede og afrundede. 

Vingedækkerne forholdsvis korte, hos 2 mattere end hos Øg, 

striberne ret kraftige. Længde 8—9,5 mm. 

gg: Penis set fra oven med ret bredt, rundet-afstudset 

spidsparti, set fra siden ret langt tilspidset, spidsskiven ikke 

skråtstillet (fig. 83, a). 

Almindelig (J, Ø, B). Eurytop; både på åben bund og på 
halvskygget skovbund, i selskab f. eks. med quadripunctatus 
og winkleri. Forplantnings- og udviklingsforholdene er noget 
uregelmæssige, og overvintring finder sted både som larve og 
imago. Talrigst i maj-aug. 

18. H. winkleri Schaub. (luteicérnis Schiødte). Nærstå- 

ende til den foregående, men adskilt fra den ved de i over- 

sigten nævnte kendemærker (som regel straks kendelig alle- 

rede ved den ringe størrelse) samt ved, at hovedet er forholds- 

vis lidt mindre, at pronotum bagtil er svagere tilsmalnet, 

baghjørnerne mindre stumpvinklede og mindre afrundede og 

rodpartiet oftest lidt mindre kraftigt og udbredt punkteret, 

samt ved hannens anderledes formede parringsorgan. Hoved 

og pronotum ofte brunlige. Længde 6,7—7,7 mm. 

åg: Penis set fra oven med ret bredt, stærkt afrundet spids- 

parti, set fra siden ret kort tilspidset, spidsskiven meget 

skråtstillet (fig. 83, b). 



230 

Udbredt, men ret sjælden (J, Ø, B). Især på halvskygget 
skovbund i løv og under mos på stubbe og trærødder, under- 
tiden på hindbærbuske og anden vegetation. Især april-—okt., 
antal: 

[H. luteicérnis Duft. Adskilt fra de to foregående ved 

Hagens kun svagt antydede eller manglende midtertand samt 

hannens anderledes formede parringsorgan og kraftigere net- 

NAM 
2. flalud L£ wink jeri Cc JuteicornitsS 

Fig. 83. Harpalus gg. Spidspartiet af penis, set fra oven 

(til venstre) og fra siden (til højre). 

ridsede vingedækker, fra latus yderligere ved ringere størrelse 

og ved, at pronotum har baghjørnerne mindre afrundede og 

bagtil er ca. så bredt som vingedækkernes rod, og fra winkleri 

yderligere ved, at pronotum som regel er tydeligere tilsmalnet 

bagtil og dets baghjørner derfor lidt mere stumpvinklede. 

Længde 6—7,8 mm. 

3: Penis set fra oven med meget smallere spidsparti end 

hos de to foregående, spidsen stærkt afrundet, set fra siden 

ret langt tilspidset, med skråtstillet spidsskive (fig. 83, c). 

Denne art er udbredt i Nord- og Mellemeuropa og bl. a. 
fundet i Skåne. Den lever på skovbund, undertiden i selskab 
med latus og med winkleri, men er også (bl. a. i Sverige) fundet 
på tør eller noget fugtig græsmark. Især maj—juni.] 

19. H. fuliginåsus Duft. Let kendelig fra gruppens 

andre arter — såvel som fra alle vore andre Harpalus-arter 

af samme størrelse — ved det stærkt hvælvede, for- og bagtil 

omtrent lige brede pronotums jævnt og ret stærkt rundede 
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sider og ret stærkt indbuede forrand (fig. 80, b). Sort, vinge- 

dækkerne hos 92 matte, følehornene rustrøde, benene brun- 

røde eller brune, lårene ofte brunsorte. Hovedet stort. Prono- 

tums baghjørner temmelig stumpvinklede og lidt afrundede. 

Vingedækkerne korte, næppe bredere end pronotum, striberne 

fine. Længde 8,8—10,4 mm. 

Udbredt, men sjælden (J, Ø, B). F. eks.: Thorsager, Langå, 
Fællesgård plantage ved Viborg, Rold skov, Sødringholm, 
Harboøre, Frederikshavn; Falster, Freerslev hegn, Gribskov, 
Tisvilde, Helsingør; Rønne, Onsbæk. På åben, tør sandbund, 

ofte ved roden af Calluna-buske. Maj-sept., i antal ?2/,—16/,). 
Overvintringsforholdene kendes ikke med sikkerhed. 

4. artsgruppe. 

Oversiden brunrød eller rustrød. Forskinnebenenes 

spids på ydersiden med en udvidelse (jfr. fig. 79, a). 

20. H. rufus Brugg. Let kendelig ved gruppekaraktererne. 

Brunrød eller rustrød. Pronotum meget bredere end langt, 

siderne fortil ret stærkt rundede, bagtil svagt indbuede, bag- 

hjørnerne retvinklede, ret skarpe, roden fint punkteret, også 

uden for rodgruberne. Vingedækkerne over skulderhjørnerne 

tydeligt bredere end pronotums rod, striberne ret dybe, oftest 

synligt punkterede, sømspidsen hos 2 tandformet fremsprin- 

gende. Længde 11—13 mm. 

Af denne art foreligger kun nogle få eksemplarer, fundne i 
1841 på sandbund, nord for Rønne på Bornholm. Den angives 
at leve på åben, tør, næsten steril sandbund, dybt nedgravet 
i sandet, især ved roden af planter, såsom Ammophila og 

Corynephorus, og at være fundet talrigst om efteråret. 

5. artsgruppe. 

Punkturen på pronotums rod indskrænket til de 

smalle rodgruber, roden iøvrigt næsten upunkteret. 

Vingedækkernes 7. stribemellemrum ved spidsen med 

en punktrække (fig. 81,b, p. 224). Oversiden hos & 

med blåsort metalskær. 
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21. H. rufitårsis Duft. Adskilt fra alle vore andre arter, 

undtagen 15. rubripes (der har meget mere udbredt punktur 

på pronotums rodparti), ved at vingedækkernes 7. stribe- 

mellemrum ved spidsen har en række af 4—6 punkter. Om 

adskillelsen fra 23. melancholicus, der har en punktrække i 

8. stribemellemrum, se under denne art. Sort, vingedækkerne 

hos & blanke, som regel med blåsort metalskær, hos 2 mat- 

sorte, følehornene rustrøde, roden af 2. og nogle af de følgende 

led sortbrune, benene brunsorte, fødderne og undertiden skin- 

nebenenes rod lysere. Pronotum meget bredere end langt, 

bagtil tydeligt tilsmalnet, siderne bagtil svagt indbuede, bag- 

hjørnerne omtrent retvinklede, ret skarpe, rodgruberne 

smalle, fint punkterede, roden iøvrigt omtrent upunkteret. 

Vingedækkerne forholdsvis længere og lidt fladere end hos 

rubripes, striberne dybe, hos 2 lidt finere. Længde 9—11 mm. 

Sjælden (Ø, B). Gerup, Tillitse strand, Gedser, Bøtø, Trom- 
næs, Høje Møn, Mogenstrup bakker, Tisvilde hegn, Jægerspris 
Nordskov; stranden nord for Rønne, grusgrav ved Rønne, 
Arnager, Øle å, Nexø. På åben, tør grus- og sandbund, under- 

tiden i lys fyrreskov. Talrigst i juni og aug. 

6. artsgruppe. 

Punkturen på pronotums rod indskrænket til rod- 

gruberne eller det nærmeste parti omkring disse. De 

to næstsidste bugled på hver side af midten med et 

hårbærende punkt og uden for disse med nogle mindre 

hårbærende punkter. Oversiden sort, uden tydeligt 

metalskær. 

227 H.negléctus Serv;; Let kendelig fra 'alle vore.andre 

arter af samme størrelse ved det stærkt tværbrede, foran 

midten bredeste, bagtil betydeligt tilsmalnede, på siderne 

stærkt rundede pronotum (fig. 80, c), hvis baghjørner er tem- 

melig stumpvinklede og afrundede, og hvis rodgruber er dybe 

og kun enkelt punkterede. Blankt sort, vingedækkerne hos 2 

matte, følehornene brune, de mellemste led delvis mørkere, 
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rodleddet rødgult, benene brunsorte, fødderne oftest noget 

lysere. Vingedækkerne korte og brede, med rundede sider, 

striberne ret dybe, hos 2 finere. Længde 6,5—8 mm. 

Ret sjælden (J, Ø, B). F. eks.: Svejbæk, Thorsager, Fem- 
møller, Tebbestrup ved Randers, Læsø; Ristinge, Bøtø, Møn, 
Præstø fed, Røsnæs, Rørvig, Tisvilde; stranden fra nord for 

Rønne til Sose odde, Dueodde. På solåben, tør, løs sandbund 

med sparsom vegetation, især nedgravet ved planterødder, 
hyppigst i klitter. Talrigst i juni-juli. Arten har 2 populatio- 
ner, den ene (den mindste) med efterårsforplantning og larve- 
overvintring, den anden med imagoovervintring og forårs- 
forplantning. Imago overvintrer undertiden mere end een 
gang. 

23. H. melanchélicus Dej. Let kendelig fra alle vore 

andre arter ved, at vingedækkernes 8. stribemellemrum ved 

spidsen har en punktrække (fig. 81, a, p. 224). Fra 15. rubripes 

og 21. rufitarsis, der har punktrække i 7. stribemellemrum, 

adskilles den ved fladere krop og bagtil ikke eller kun yderst 

lidt tilsmalnet pronotum, fra rubripes tillige ved at pronotums 

rod kun er enkelt punkteret i og omkring de svage rodgruber. 

Forholdsvis flad, sort, følehornene rustrøde, ofte delvis mør- 

kere, især 2.—4. led, benene brunsorte eller brune med lysere 

fødder. Pronotum meget bredere end langt, baghjørnerne om- 

trent retvinklede, kun meget lidt afrundede. Vingedækkerne 

ret brede, striberne ret fine, ofte utydeligt punkterede. Længde 

9—11 mm. 

Meget sjælden (J, Ø, B). Vojens, Strandkær på Mols; Ged- 
serodde, Dillet og Fanget på Falsters østkyst, Nordsjælland 
(f. eks. Tisvilde, især i terrænet lige bag klitrækken); Born- 
holms syd- og vestkyst. På åben, tør sandbund med sparsom 
vegetation f. eks. af Artemisia campestris, oftest i nærheden 
af havet, under sten eller nedgravet ved planterødder, hyp- 
pigst sammen med servus og Amara quenseli. Især maj-juni, 
i antal ?%/,, Overvintrer antagelig som imago og måske også 
som larve. 

24. H. hirtipes Panz. Let kendelig fra alle vore andre 

arter ved størrelsen og den brede, temmelig flade krop. Sort, 

vingedækkerne hos 2 ret matte, følehornene rustrøde, med 
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mørkere rod, benene sorte, med lysere fødder (forskinnebene- 

nes spids, se fig. 79, a). Pronotum meget bredere end langt, 

mere tværbredt end hos nogen af de andre arter, bagtil kun 

meget lidt tilsmalnet, baghjørnerne omtrent retvinklede, lidt 

afrundede, roden upunkteret eller med ganske enkelte punk- 

ter i de ret svage rodgruber. Vingedækkerne (&) næppe eller 

(2) meget lidt bredere end pronotum, striberne ikke ret dybe, 

finest hos 2. Længde 13—15 mm. 

Ret sjælden (J, Ø, B). F. eks.: Gennerbugt, Kolding, Hor- 
sensegnen, Mols-Ebeltoftegnen, Thorsager, Tebbestrup (ved 
Randers), Hvorup bakker; Bøtø, Tromnæs, Vejlø, Bromme, 
Røsnæs, Rørvig, Nordsjælland (f. eks. Tisvilde). På åben, tør 
sandbund med sparsom vegetation, især nedgravet ved roden 
af planter, f. eks. Artemisia campestris og Nardus, hyppigt 
sammen med Amara quenseli. Især maj-—aug. 

25. H. froelichi Sturm. Adskilt fra de 2 følgende arter 

ved, at bagskinnebenenes længste endespore er meget kor- 

tere end mellemskinnebenenes, og at baglårene langs inder- 

randen har ca. 8—10 (hos de 2 følgende kun 4—5) børstebæ- 

rende punkter. Endvidere kendes den fra tardus ved bredere 

krop og fra serripes ved de ensfarvede, røde følehorn. Bred 

og hvælvet, sort, følehornene røde, benene sorte eller brun- 

sorte, med brunrøde fødder. Pronotum meget bredere end 

langt, bagtil ikke eller næppe tilsmalnet, baghjørnerne om- 

trent retvinklede, lidt afrundede. Vingedækkernes striber ret 

dybe. 8—10 mm. 

Sjælden (J, Ø, B). F. eks.: Øster Vedsted, Mattrup, Silke- 
borgegnen, Thorsager, Femmøller, Lindum, Hvorup bakker; 
Fyn (f. eks. Fåborg), Dillet, Vejlø bugt, Kulhus; stranden ved 
Byå og Sose odde. På åben, tør sandbund. Talrigst i maj-juni 
og aug. 

7. artsgruppe. 

Punkturen på pronotums rod indskrænket til rod- 

gruberne eller det nærmeste parti omkring disse. De 

to næstsidste bugled som regel uden andre hårbæ- 

rende punkter end de to sædvanlige, et på hver side 
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af midten. Oversiden sort (hos 28. servus dog ofte 

delvis rødbrun), som regel uden tydeligt metalskær. 

26. H. tårdus Panz. Sort, vingedækkerne hos 2 matte, 

følehorn og palper ensfarvet røde, benene brunsorte, skinne- 

benenes rod lysere, fødderne som regel rustrøde, det bageste 

par undertiden noget mørkere. Pronotum ca. %/, bredere end 

langt, bagtil kun svagt tilsmalnet, baghjørnerne omtrent ret- 

vinklede, lidt afrundede, rodgruberne svage ikke eller kun 

yderst enkelt punkterede. Vingedækkerne med ret dybe, hos 

2 noget finere striber. Længde 8—10,5 mm. 

Almindelig (J, Ø, B). Foretrækker mere eller mindre tør, 
åben sand- eller grusbund, men er betydeligt mere eurytop 
end f. eks. neglectus og servus. Talrigst i juni. 

27. H. sérripes Quens. (serripes + tardoides, 1. udgave!)) 

(fig. 84). Ligner den foregående, men adskilles fra den ved, 

at 2.—4. følehornsled, undertiden også nogle af de følgende, 

samt palpeleddene har brun eller brunsort rod, at fødderne 

er sortbrune, at pronotums rodgruber er dybere og oftest ret 

tydeligt punkterede, at vingedækkerne, især hos 2, er bredere 

og bag midten mere udvidede samt mindre matte hos 2, og 

at forskinnebenenes endespore er meget bredere. Længde 

8,5—11 mm. 

Udbredt, men temmelig sjælden (J, Ø, B). På åben, tør 
sand- og grusbund. Talrigst i maj—juni. 

28. H. sérvus Duft. Denne art er i normaltfarvede eks- 

emplarer let kendelig på farven og udmærker sig iøvrigt ved 

pronotums form (fig. 80, d) og den ret brede og flade, ovale 

krop, der giver den et noget Amara-agtigt udseende. Brunsort, 

pronotums rande og vingedækkerne oftest brunrøde, de sidste 

hyppigt med mørkere søm, følehornene røde, benene brunsorte, 

1) De 3 som tardoides beskrevne eksemplarer (i. udgave p. 204— 

205) må anses for små stykker af serripes, der undertiden på de to 

næstsidste bugled kan have enkelte hårbærende punkter ud over 

de to sædvanlige og undtagelsesvis kan have et svagt blåligt skær 

hos hannen. 
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skinnebenene ofte i større eller mindre udstrækning, samt fød- 

derne lysere. Pronotums rodgruber oftest stregformede, ikke 

eller meget enkelt punkterede. Vingedækkerne hos 2 ret 

matte; striberne ret fine. Længde 7,5—8,5 mm. 

Ret sjælden (I, ØB) Skallingen" Fanø; Esbjersivejes: 
Silkeborg; flere steder på Fyn, Møns klint, Vejlø, Røsnæs, 

Tisvilde; "Byå, nord for "Rønne,… På. lignende steder. som 
neglectus. Talrigst i maj-juni. 

Fig. 84. Harpalus serripes 9. Xx 5. 

29. H. ånxius Duft. Kendelig ved den ret ringe størrelse 

i forbindelse med den temmelig smalle, lidet hvælvede, noget 

Amara-agtige krop. Sort, vingedækkerne hos 2 matte, føle- 

hornene røde, 2. og nogle af de følgende led oftest delvis 

mørke, benene brunsorte, skinnebenenes rod og fødderne oftest 

lidt lysere. Pronotum bagtil ikke eller meget lidt tilsmalnet, 
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bagranden lidt indbuet, baghjørnerne omtrent retvinklede, 

kun lidet afrundede (fig. 80, e). Vingedækkerne langstrakte, 

med forholdsvis svagt rundede sider, striberne ret fine. 

Længde 6,5—8 mm. 

På åben sandbund, udbredt, men ikke helt almindelig 

(J, Ø, B). Foretrækker åben, tør, planteklædt bund. Talrigst 
i juni. 2 populationer omtrent som hos neglectus. 

30. H. vernålis Duft. (picipénnis Schiødte). Denne og 

den følgende art er kendelige ved den ringe størrelse, normalt 

manglende indstukket punkt i vingedækkernes 3. stribemel- 

lemrum bag midten og det stærkt tværbrede pronotum, hvis 

sider er ret jævnt rundede, og hvis baghjørner er meget 

stumpvinklede og afrundede (fig. 80, f). Sort eller brunsort, 

pronotums siderande ofte smalt lysere, følehornene røde, 

benene røde, lårene oftest mørkere. Pronotums rodgruber 

svage, ikke eller yderst enkelt punkterede. Vingedækkerne ret 

korte, scutellarstriben ofte rudimentær eller manglende. 

Længde 4,8—6,2 mm. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). På solåben, tør, 
sparsomt planteklædt sandbund, især ved planterødder. Tal- 
rigst i juni-juli. 

31. H. picipénnis Duft. Ligner den foregående meget 

stærkt, men adskilles fra den ved de i oversigten nævnte ken- 

demærker samt ved, at pronotum er lidt stærkere tværbredt 

og dets rodgruber oftest lidt dybere og tydeligere punkterede, 

at vingedækkernes scutellarstribe som regel er fuldstændig, 

at bagbrystets episterner er lidt længere og bagtil stærkere 

tilsmalnede, og at hannens parringsorgan er kraftigere, med 

kortere og bredere spidsparti. Oversidens netmaskede mikro- 

skulptur, der hos begge arter er stærkest hos 29, er hos pici- 

pennis stærkere end hos samme køn af vernalis. Længde 6— 

TU nano ek 

Meget sjælden (Ø). Hidtil kun fundet ved Knudshoved 
(vest for Vordingborg, ved planterødder på sandbund ved 
stranden, ?5/,, 2/,) og på Svinø strand. Levevis som vernalis 
og i udlandet ofte fundet sammen med denne. 
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2. Anisodåctylus Dej. 

Meget nærstående til Harpalus-underslægten Har- 

palus s. str., men adskilt fra den ved, at bagføddernes 

1. led kun er lidt kortere end 2. + 3. led, og at hannens 

for- og mellemfødder på undersiden er forsynede med 

tætte, børsteagtige såler. Vingedækkerne er, bortset 

fra sider og spids, nøgne og deres stribemellemrum 

ikke punkterede. De sorte arter har ofte to røde, 

ubestemt afgrænsede pandepletter. 

Arterne overvintrer som imago. 

Oversigt over arterne. 

1. Forskinnebenenes endespore trespidset (omtrent 

som hos Amara plebeja, se fig. 71, p. 83). Over- 

siden som regel med tydelig metalglans 

4. pseudoaeneus. 
Forskinnebenenes endespore simpel. Oversiden 

uden eller med yderst svag metalglans........ VAR 

2. Vingedækkerne uden noget indstukket punkt i 3. 

stribemellemrum bag midten, deres sidedækker 

brungule. 1. følehornsled brunsort..... 3. signåtus. 

Vingedækkerne med et indstukket punkt i 3. stri- 

mellemrum, nær 2. stribe, bag midten, deres 

sidedækker sorte. 1. følehornsled rødgult...... så 

3. Større, 10,5—11,5 mm. Vingedækkernes bagrand 

svagt indbuet. Benene sorte eller rødgule 

1. binatarus 

Mindre, 8—10 mm. Vingedækkernes bagrand stærkt 

indbuet. Benene altid rødgule... 2. nemorivagus. 

1. A. binotåtus Fabr. (fig. 85). Sort, følehornene sort- 

brune, 1. og ofte helt eller delvis 2. led rødgule, benene sorte, 

med lidt lysere fødder, eller (var. spurcaticérnis Dej.) rød- 

gule. Pronotum bredere end langt, bagtil betydeligt tilsmal- 

net, baghjørnerne skarpt stumpvinklede, fint tandformet 
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fremspringende, rodpartiet punkteret. Vingedækkerne med 

(yde striber, siderne og spidspartiet fint, Kort og utydeligt 

behåret. Længde 10,5—11,5 mm. 

Ret almindelig (J, Ø, B); den lysbenede varietet er sjæld- 
nere, men forekommer bl. a. hyppigt i Esbjergegnen. Fore- 
trækker åben, ikke for fugtig bund; også på dyrket jord. 
Talrigst i maj-juni. 

Fig. 85. Anisodactylus binotatus gg. x 5. 

2. A. nemorivagus Duft. Adskilt fra den foregående ved 

de i oversigten nævnte kendemærker samt ved lidt fladere 

form, smallere afsatte siderande på pronotum og kortere 

vingedækker, hvis spidsbehåring er indskrænket til bagran- 

den. Længde 8—10 mm. 



240 

Meget sjælden (Ø). Der foreligger kun 2 danske eks., fundne 
for over 100 år siden ved Brede og Lundtofte, sikkert på san- 
det eller gruset bund. I Finland er arten fundet på en høj, 
tør sandbakke, i Tyskland dels på kornmarker, dels (i Nord- 
tyskland, bl. a. ved Bremen og i Oldenburg) mange gange 
på mosebund. 

3. A. signåtus Panz. Adskilt fra binotatus ved de i over- 

sigten nævnte kendemærker samt ved, at pronotum er mere 

tværbredt, bagtil mindre stærkt tilsmalnet, med kun lidet 

stumpvinklede, lidt afrundede og ikke tandformet frem- 

springende baghjørner, og ved at vingedækkerne er bredere 

og deres spidsbehåring meget indskrænket. Sort, vingedæk- 

kerne hos & ofte med ganske svagt metalskær, sidedækkerne 

brungule, følehornede brunsorte, lysere mod spidsen, benene 

sorte, fødderne ofte lidt lysere. Længde 11,5—14 mm. 

Meget sjælden (J, Ø). Kun fundet for over 100 år siden ved 
Volsted nord for Lindenborg å i Jylland og ved Tromnæs, 
1 eks. hvert sted; endvidere foreligger 2 eks., der angives 
fundne ved Oreby på Falster, 27”/. 1911, men denne angivelses 
rigtighed er usikker. Foretrækker vistnok sandbund. 

4. A. pseudoaeneus Dej. (poeciloides Ganglb., Reitter). 

Sort, oversiden med grøn eller blågrøn, sjældnere brunlig 

eller blåsort, hos 2 mattere metalglans, følehorn og ben sorte, 

de førstes rodled helt eller delvis lysere. Pronotum meget 

bredere end langt, bagtil betydeligt tilsmalnet, baghjørnerne 

stumpvinklede og stærkt afrundede, rodpartiet punkteret. 

Vingedækkernes striber kraftige hos $, finere hos 9, siderne 

og spidsen fint, kort og utydeligt behåret. Længde 10—12 mm. 

Sjælden (Ø). Gedser, Gedesby, Bøtø, eng nord for Nykø- 
bing F., Våelse vig, Vejlø, Korsør, Frederiksholms teglværk 
(ved København), Amager (ud for Kongelunden). Halobiont ; 
på syltenge og inddæmmet bund, ved roden af saltplanter og 
under/sten. I antal ”/,—/, og PL 

3. Dtadhromis Er 

Nærstående til Harpalus-underslægten Ophonus, 

men adskilt fra den ved, at pronotums baghjørner er 
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forsynet med et udstående børstehår. Forøvrigt er 

den eneste art let kendelig fra alle vore andre Harpa- 

liner ved oversidens farvetegning. 

1. D. germånus L. Oversiden tæt punkteret og gulligt 

behåret. Hovedet rødgult, pronotum metalblåt eller -grønt 

med smal gul siderand, scutellum sort, vingedækkerne brun- 

gule bagtil med en stor, noget hjerteformet, blåsort fællesplet, 

følehorn og ben rødgule, de første mørkere mod spidsen. Pro- 

notum tværbredt, siderne rundede, bagtil indbuede, baghjør- 

nerne skarpt retvinklede. Vingedækkerne ret brede, med ret 

dybe punktstriber. Længde 8—10 mm. 

Meget sjælden og ikke fundet hos os i over 75 år (J, Ø). 
Hostrup sø syd for Åbenrå (juli); marker ved Maribo sø, Lyse- 
mose sø (under sten på skovklædte bakker), Merrits skov (på 
enge), Gåsesøen ved Stubbekøbing, eng nord for Nykøbing F. 
(i antal ved græsrødder ?6/,—283/. 1866, enkeltvis 72/,—18/, 1865), 
Bøtø strand (1 eks. under tang, 7”/, 1866), Kostræde ved Vejlø 
(under mos ved foden af graner). Dels på engbund, dels i 
åben skov og krat, på planteklædt, ikke for tør bund. I Tysk- 
land fundet dels på sandbund, dels på temmelig fugtig eng- 
bund, hvor den enkelte gange er aftenketset i antal. Også i 
Tyskland anses den for at være blevet meget sjældnere i 
nyere tid, og de fleste fund er fra forrige århundrede. 

4. Dichirotrichus Duval. 

Nærstående til Bradycellus, men let kendelig fra 

denne slægt ved, at oversiden er punkteret og behå- 

ret, at øjnene er behårede, at pronotums baghjørner 

er forsynet med et udstående børstehår, og at fød- 

derne er behårede på oversiden. Pronotums sider bag- 

til lidt indbuede, baghjørnerne skarpe. Vingedæk- 

kerne uden scutellarstribe. 

1. D. pubéscens Payk. Farven varierende fra gullig til 

brunlig. Oversiden ofte noget mørkplettet, således ofte med 

en aflang plet på hvert vingedække. Pronotum bredere end 

langt, hjerteformet. Vingedækkerne med fine punktstriber, 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebilier 16 
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mellemrummene med 1 eller 2 uregelmæssige punktrækker. 

Længde 5,5—7 mm. 

Ret almindelig, ofte i antal (J, Ø). Halobiont; på fugtig, 
gerne noget leret, planteklædt saltbund under sten og tang. 
Talrigst i juli. Overvintrer som larve og i ringe omfang som 
imago. 

5. Trichocéllus Ganglb. 

Nærstående til Bradycellus, men adskilt fra denne 

slægt ved, at pronotums baghjørner er forsynet med 

et børstehår, og at fødderne er behårede på oversiden. 

Fra den foregående slægt adskiller Trichocellus sig 

ved, at pronotums sider ikke er indbuede bagtil og 

dets baghjørner afrundede samt (for de danske arters 

vedkommende) ved, at vingedækkernes stribemellem- 

rum, bortset fra de yderste, er glatte og nøgne. Vinge- 

dækkerne uden scutellarstribe. 

Arterne overvintrer som imago. 

Oversigt over arterne. 

1. Issen på hver side med enkelte fine punkter. Vin- 

gedækkernes 2 yderste stribemellemrum i det 

højeste med meget spredte, meget fine punkter 

TF pr Cras: 

Issen, også på midtpartiet, med spredte, kraftige 

punkter. Vingedækkernes 2 yderste stribemel- 

lemrum med tydelig, ret spredt punktur 2. cognåtus. 

1..Tr. plåcidus. Gyll: Hovedet sort eller sortbrunt,;”pro- 

notum rødligt eller brunligt, med mørkt midtparti, vingedæk- 

kerne brungule, hvert med en aflang plet nær sømmen, føle- 

hornene brunrøde eller brune, deres rod og benene rødgule. 

Pronotum bredere end langt, bagtil tilsmalnet, baghjørnerne 

afrundede, rodgruberne med kraftig punktur. Vingedækkerne 

med ret dybe striber, de 2 yderste stribemellemrum samt spids- 

partiet fint, kort og meget spredt behåret og i det højeste 

med enkelte spredte, fine punkter. Længde 4—4,8 mm. 
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Almindelig (J, Ø, B). På fugtig, gerne noget skygget eng- 
og mosebund, især i løvskove. 

Am Er. Coenåtus Gyll. Ligner den foregående stærkt, men 

adskilles fra den ved de i oversigten nævnte kendemærker 

samt ved, at følehornene er mørkere, lårene også ofte mør- 

kere, pronotum som regel lidt mindre stærkt tilsmalnet bagtil 

og vingedækkerne lidt tættere behårede på sider og spidsparti. 

Længde 4—4,8 mm. 

Udbredt, men ret sjælden (J,Ø). F. eks.: Vejle- øg Silke- 
borgegnene, Fuglsø (Mols), Udbyhøj, Viborg, Rold skov; 
Tåsinge, Hindsholm, Nordsjælland (f. eks. Bøllemosen). Den 
forekommer ofte ved stranden under tang, men træffes også 
i moser, især hedemoser. 

6. Bradycellus' Er. 

Læbepalpernes næstsidste led på indersiden kun 

med to børster. Oversiden nøgen. Øjnene nøgne. 

Hagen i midten med en tydelig tand. Pronotums bag- 

hjørner uden et udstående børstehår. Vingedækkernes 

scutellarstribe undertiden rudimentær eller mang- 

lende, stribemellemrummene glatte, det 3. bag mid- 

ten hos de danske arter med et indstukket punkt. 

Fødderne nøgne på oversiden, bagfødderne simple, 

deres 1. led noget længere end 2. Prosternalforlængel- 

sens spids med nogle børstehår. 

Hos hannen er forfødderne tydeligt, mellemfødderne 

ikke eller kun svagt udvidede. Længde 2,8—5,2 mm. 

B. collaris og similis overvintrer som imago, for de 

andre arter kendes overvintringsforholdet ikke med 

sikkerhed. 

Oversigt over arterne. 

1. Pronotums baghjørner stumpe, men tydeligt af- 

sat, siderne bagtil svagt indbuede (fig. 86, a). 

NE NE 53 ne en ene de va 1. veérbasel 

10" 
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Pronotums baghjørner afrundede, i modsat fald 

størrelsen'kun 2,593 EEN SERENE ANS PA 

2. Pronotums sider bagtil svagt, men tydeligt ind- 

buede. Mindre, 2,8—3,3 mm. Oversiden brunsort 

eller mørkebrun, med lys vingedækkesøm 4. similis. 

Pronotums sider ikke tydeligt indbuede bagtil 

(mg, 86, DU Starr. 4 BAN. PÅSKE SEEGER åd: 

a. verbasel L harpalinus 

Fig. 86. Bradycellus. Pronotum. 

3. Mindre, 3—3,6 mm. Bagføddernes . 3.led næppe 

kendere and BERE nd «oe 3, collåris, 

Større, 3,8—4,5 mm. Bagføddernes 3. led tydeligt 

jæridere end. hreedi… 5. SAN Jes sneg 2. harpalinus. 

1. B. verbåsci Duft. Lysere eller mørkere rustrød, vinge- 

dækkerne ofte mørkere bagtil og med lysere søm og sider, 

følehorn og ben rødgule. Pronotum (fig. 86, a) bredere end 

langt, bagtil betydeligt tilsmalnet, rodgruberne kraftigt punk- 

terede. Vingedækkerne brede, striberne lidet kraftige, gen- 

nemgående lidt finere end hos harpalinus, scutellarstriben 

som regel fuldstændig. Længde 4,7—5,2 km. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). Især på åbne ste- 
der i skove, under sten og lign., ofte ved aftenketsning, også 
fundet i antal i tidselblomster. I Tyskland ofte, især i aug., 
taget flyvende til lys om aftenen. Marts—okt., talrigst i aug.— 
sept. 

2. B. harpalfnus.-Serv. (fig..87);… Lidt mindre end den 

foregående og lidt større end de to følgende. Lysere eller mør- 

kere brun eller brunsort, følehorn og ben rødgule, de første 

lidt mørkere mod spidsen. Pronotum (fig. 86, b) bredere end 
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langt, bagtil noget tilsmalnet, rodgruberne kraftigt punkte- 

rede. Vingedækkerne med ret kraftige striber, scutellarstriben 

mere eller mindre tydelig eller endog manglende. Længde 3,8 

mm. 

Som særskilt art har man udskilt formen B. csikii Laczo, 

der bl. a. adskilles fra harpalinus ved kortere og i spidspartiet 

Fig. 87. Bradycellus harpalinus 9. x 12. 

bredere penis (fig. 88). De danske eksemplarer viser en meget 

betydelig variation i penisformen, således at der på dette 

grundlag ikke lader sig udskille to former, og heller ikke de 

øvrige for csikii angivne kendetegn (især mørkere farve, fla- 

dere øjne, kortere og bredere vingedækker med stærkt rudi- 

mentær eller manglende scutellarstribe) er anvendelige til at 

sondre de danske dyr i to former). 

1) Af Carl H. Lindroth, som anser csikii for en god art, lægges 

der afgørende vægt på en forskel i den indre udrustning af penis” 

præputialsæk. 
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Ret almindelig, (J,. Ø, B).., På..åben. 'sand—eller, srusbunde 
f. eks. på hedebund ved roden af planter, såsom Calluna, 
men også i skove, især på åbne pletter. Talrigst i aug. Ofte i 
antal ved aftenketsning, især i aug. og først i sept. 

3. B. collåris Payk. Adskilt fra den foregående ved de 

i oversigten nævnte kendemærker samt ved, at pronotums 

aA dikit 
i harpalinus 

Fig. 88. Bradycellus g. Parringsorganet. 

rodgruber er smallere og mindre kraftigt punkterede, og at 

vingedækkerne er forholdsvis kortere og smallere. Brun, pro- 

notum oftest brunrødt, følehorn og ben rødgule. Vingedæk- 

kernes scutellarstribe oftest rudimentær. I modsætning til de 

andre arter, mangler denne art oftest flyvevinger. Længde 

3—3,6 mm. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). Vor mest eurytope art, 
men hyppigst på lignende steder som similis. Især på sand- 
bund, men også undertiden på eng- og skovbund. 

4. B. (underslægt Tetraplåtypus Tschit.) similis Dej. 

Brunsort eller mørkebrun, vingedækkernes søm og ofte også 

deres sider lysere, følehorn og ben rødgule, ofte delvis brune. 

Pronotums baghjørner afrundede eller svagt afsat, rodgru- 

berne ret kraftigt og spredt punkterede. Vingedækkernes 

scutellarstribe oftest fuldstændig. Længde 2,8—3,3 mm. 
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Hos & er, i modsætning til de andre arter, ikke blot for- 

fødderne, men også mellemfødderne udvidede, på hvilket 

kendetegn underslægtens opstilling er grundet. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). På aben, ikke for 

tør sand-, grus- eller tørvebund med Calluna-bevoksning, 

ved roden af planterne, ofte sammen med collaris og harpa- 
linus. 

7. Stendlophus Latr. 

Adskilt fra Bradycellus ved, at hagen i midten 

mangler tand, at bagføddernes 1. og 2. eller 1.—3. led 

langs ydersiden har en fin længdekøl, og at deres 1. led 

er meget længere end 2 (fig. 89). Prosternalforlængel- 

Fig. 89. Højre bagfod af Stenolophus mixtus. 

sens spids med nogle børstehår. Pronotum bagtil lidt 

tilsmalnet, med rundede sider og bredt afrundede 

baghjørner. Hannens for- og mellemfødder tydeligt 

udvidede. Danske arters længde 5,3—6,5 mm. 

Arterne synes at svinge stærkt i hyppighed fra år 

til år. De overvintrer som imago. 
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Oversigt over arterne. 

1. Pronotum sortmed Iysers Sider TD SDS 1" mixtuis 

Prone Fod eler Br SI LEE 2. 

2. Vingedækkerne rødgule, med en stor blåsort plet 

2. teut&nus. 

Vingedækkerne brungule, undertiden med brun- 

ligt anstrøg ved scutellem og mod spidsen 

3. skrimsmrånnus 

17St mixætus"Hbst. -(vespertmus! 'Panz.) "(fe SDS SER 

pronotums sider og baghjørner gule, vingedækkerne brun- 

gule, hvert med en blåsort længdeplet, der lader søm og sider 

fri; ikke sjældent breder den mørke tegning sig, så at den lyse 

farve endog undertiden indskrænkes til en ganske smal side- 

rand; følehornene brunsorte, deres rodled og benene rødgule, 

fødderne og skinnebenene eller disses spids undertiden noget 

mørkere. Pronotum kun lidt bredere end langt, rodgruberne 

tydeligt punkterede. Vingedækkernes striber ret kraftige. 

Længde 5,3—6 mm. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). På lignende steder 
som skrimshiranus og ofte sammen med denne. I antal i juni, 
friskklækkede eks. %/,. 

2. St. teutéånus Schrank (vaporaribrum Fabr.). Hovedet 

sort, pronotum og vingedækkerne klart rødgule, de sidste 

bagtil med en stor, blåsort fællesplet, der i reglen lader side- 

randen fri, og som i udstrækning fremefter varierer, men 

oftest når frem forbi midten; følehorn brunsorte, 1. og 2. led 

samt benene rødgule. Pronotum lidt bredere end langt, rod- 

gruberne i det højeste ganske enkelt punkterede. Vingedæk- 

kerne med ret kraftige, bagtil dybere striber, stribemellem- 

rummene bagtil meget tilsmalnede og stærkere hvælvede. 

Længde 6—6,5 mm. 

Meget sjælden (J, Ø, B). Augustenborg; lergrav ved Sundby 
Storskovs sydvestlige udkant (1864, enkeltvis 1%/,—19/,, og i 
stort antal ?1/,—28/,, mest ved græsrødder; mange eks. var 
uudhærdede og fandtes sammen med pupper og store larver; 
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året efter var arten forsvundet derfra), eng nord for Nykø- 
hine "F. (nogle. eks. ved. græsrødder ,79/,—2?87. 1866), .Dillet, 
Tromnæs, Øbjerggård, Herlufsholm; stranden ved Blykobbe 
plantage, Sandvig (under mos ved rindende vand mellem 
klipperne), Hammeren (/,, ”/,—31/), I nyeste tid, sept. 1951 

Fig. 90. Stenolophus mixtus g. x 7. 

og nogle gange i senere år, er arten fundet i antal (friskklæk- 
kede eks.) ved Ålhammerbugten (ved Østersømarkhusene) 
på gruset og leret, fugtig bund ved kildevæld, langs en vej 
op fra kysten. Bortset fra Bornholm er arten ikke fundet 
hos os i mange år. 

3. St. skrimshirånus Steph. (melanocéphalus Heer). 

Ligner den foregående, men adskilles let fra den ved, at 
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pronotums og vingedækkernes farve er mere uklart brungule 

og de sidstes mørke tegning indskrænket til et mere eller 

mindre tydeligt brunligt anstrøg ved scutellum og spidsen, 

at pronotum er forholdsvis lidt bredere, dets forhjørner lidt 

mere fremstående og dets rodgruber oftest noget mere ud- 

bredt punkterede, og at vingedækkerne ved spidsen er lidt 

tydeligere indbugtede og deres stribemellemrum bagtil lidt 

mindre tilsmalnede og lidt mindre hvælvede. Længde 5,5— 

6,5 mm. 

Sjælden (Ø, B). Ristinge klint (på forstranden i en halvtør 
grøft, i antal ?3/.), »Græsholmene« ved Svendborg (ved et 
leret vandhul, i antal Z/,—??/,), Hulemosesø (?9%/,), Rosenfeld 
(juli), Herlufsholm, skovdam ved Ortved, Boserup skov 
(nogle eks. ved en skovdam i løv og mos, juni), Dyrehaven 
(1.eks… ved .»Iglehullet FJ Jægerspris Nordskov' (ved et 
vandhul, maj-juni); stranden nord for Rønne (""/,), Skels- 
myre (7/,). Foretrækker "visinok "meget -fustis;" skyer 
muldet, lerblandet bund ved skovdamme. 

8. Acupdlpus Latr. 

Adskilt fra Bradycellus ved, at hagen i midten 

mangler tand, og at kroppen er noget slankere og 

mindre stærkt hvælvet, fra Stenolophus ved, at bag- 

fødderne er simple, og fra dem begge ved, at proster- 

nalforlængelsens spids mangler børstehår. Pronotums 

baghjørner stumpvinklede og afrundede (undtagen 

hos consputus). Længde 2,5—5 mm. 

Arterne overvintrer som imago og træffes som regel 

bedst for- og efterår. 

Oversigt over arterne. 

1. Pronotums baghjørner omtrent retvinklede og 

skarpe. Bugen ret tæt behåret ...... 6. consputus. 

Pronotums baghjørner stumpvinklede og afrun- 

dede. Bugen i det højeste meget spredt behåret 2. 

2. Pronotum med kraftig, for- og bagtil oftest ikke 

forkortet midtfure, rodpartiet spredt, men kraf- 
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tigt punkteret også i midten; pronotum som 

gene Sort eller brunsort... 3 meridianus. 

Pronotum med yderst fin, ofte forkortet midtfure, 

søtpartiet-1 midten upunkteret 2... sti sk 3. 

3. Vingedækkernes 3. stribemellemrum uden ind- 

stukket punkt bag midten. Pronotum ensfarvet 

rødgult, rodgruberne upunkterede... 1. flavicéllis. 

Vingedækkernes 3. stribemellemrum med et ind- 

ERE punkt bar Midten. HS Øie usete Å. 

4. Større, 3,4—4,5 mm. Hovedet meget smallere end 

pronotum, dette betydeligt bredere end langt, 

Reb KUN lidt bils malne 20 dne es SR 5, 

Mindre, 2,5—3,1 mm. Hovedet kun lidt smallere 

end pronotum, dette kun lidt bredere end langt, 

bre til ret stærkt isme Es sanne des 6. 

5. Større, 4—4,5 mm. Pronotum klart rødgult, i reg- 

len ensfarvet, !/, gang bredere end langt, dets 

baghjørner meget bredt afrundede ........ élegans. 

Mindre, ca. 3,4—4 mm. Pronotum brungult, oftest 

med mørk midtplet;"ca)': "sang" bredére end 

langt, dets baghjørner mindre bredt afrundede 

2.…dorsåtis, 

6. Oversiden omtrent ensfarvet sort eller brunsort, 

pronotum med tydelig mikrochagrinering, især 

for="og bagtil. Længde ca. 2,5—2,7 mm., 4. exiguus. 

Pronotum overvejende rødgult eller brunligt, 

kun yderst svagt mikrochagrineret. Længde 

er RT. FRE NVE KYNEPNKEDONDTA NUR 5. dubius. 

[A. élegans Dej. Hoved, mellem- og bagbryst samt 

bugen sorte, pronotum og vingedækkerne klart rødgule, hvert 

vingedække bagtil med en stor blåsort plet, der som regel 

ikke når til sømmen; følehornene mørke, 1. og 2.led samt 

benene rødgule. Sjældent breder vingedækkernes pletter sig 

stærkt og pronotum har også mørkt midtparti. Pronotum 

med ret jævnt rundede sider, meget bredt afrundede bag- 

hjørner og svage, kun enkelt punkterede rodgruber. Vinge- 
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dækkerne bredere end hos nogen af de følgende arter. Længde 

4—4,5 mm. 

Hos & er forføddernes 4. led dybere udrandet end hos de 

følgende arter. | 

Der foreligger 2 eks., som formodes at være fundet hen- 
holdsvis i en sandgrav ved Nørrefælled ved København og 
i Roskildeegnen, begge for over 100 år siden. Disse fund er 
antagelig af tilfældig karakter, og arten hører næppe til den 
danske fauna. Den er halobiont.] 

1. A. flavicéllis Sturm. Adskilt fra de andre arter ved, 

at vingedækkernes 3. stribemellemrum ikke har noget ind- 

stukket punkt bag midten. Hoved, mellem- og bagbryst 

samt bugen sorte, pronotum ensfarvet rødgult, vingedækkerne 

brunlige eller brunsorte, i reglen mørkere bagtil og med lys 

søm, følehornene brunsorte, deres rodled og benene rødgule. 

Pronotum betydeligt bredere end hovedet, bredere end langt. 

Vingedækkernes striber ret fine. Længde 3—3,4 mm. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). På fugtig bund 
ved randen af moser og skovsøer. 

2. A. dorsålis Fabr. Sort, pronotum og vingedækkerne 

brungule, pronotum som regel med mørkt, mere eller mindre 

udbredt midtparti, vingedækkerne hvert med en mørk, i 

størrelse varierende, men fortil oftest forkortet plet, der som 

regel lader søm og siderand fri; følehornenes rod og benene 

brungule. Pronotums rodgruber med spredt, undertiden uty- 

delig punktur. Vingedækkernes striber ret fine. Længde 3,4 

—4 mm. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). Især på solåben eller svagt 
skygget, gerne lerblandet bund. 

3. A. meridiånus L. (fig. 91). Sort, vingedækkernes for- 

reste del og søm samt undertiden sideranden gule, pronotum 

undertiden brunligt, følehornenes rod og benene rødgule, de 

sidste undertiden delvis mørkere. Hoved og pronotum blanke, 

i det højeste med yderst svag mikroskulptur. Pronotum min- 
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dre stærkt tværbredt og bagud stærkere tilsmalnet end hos 

dorsalis. Vingedækkerne lidt fladere og smallere og med noget 

kraftigere — fortil antydet punkterede — striber end hos 

dorsalis. Længde 3,4—4 mm. 

Almindelig (J, Ø, B). På solåben, ret fugtig, gerne leret 
bund, ofte på dyrket jord under planterester. 

Fig. 91. Acupalpus meridianus gg. x 12. 

4. A. exiguus Dej. Vor mindste og mørkeste art. Sort 

eller brunsort, vingedækkernes søm undertiden lidt lysere, 

følehornenes rodled og benene brungule, de sidste undertiden 

delvis mørkere. Pronotums rodgruber spredt punkterede. 

Vingedækkerne ret flade, bredest bag midten, striberne ret 

fine. Længde 2,5—2,7 mm. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). Især på fugtig, 
åben, vegetationsrig bund, også i tørvemoser. 
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5. A. dubius Schilsky (luridus auct.). Gennemsnitligt lidt 

større end den foregående, men mindre end alle de andre 

arter. Ligner den foregående, men adskilles fra den ved, at 

pronotum er svagere mikrochagrineret, som regel rødgult, 

ofte med lidt mørkere rodgruber, sjældent brunligt, at vinge- 

dækkerne oftest er brunlige, hyppigt med mørkere midtparti, 

undertiden brunsorte, samt at følehornene er forholdsvis læn- 

gere, som regel lidt lysere og benene oftest også noget lysere. 

Længde 2,8—3,1 mm. 

Meget sjælden (J, Ø). Esbjerg, Fanø (i antal i fugtig, san- 
det grøft),. Søndervig, .Svejbæk;. Tisvilde 'hegn.: På fustis: 
især sandet bund. Marts—juli, i antal ”/,, 

6. A. (underslægt ÅAnthracus Motsch. (Bålius Schiødte)) 
consputus Duft. Hovedet, mellem- og bagbryst samt bugen, 

undtagen dennes spids, sorte, pronotum rødgult eller brunt, 

ofte med mørkere, næsten sort midtparti. Vingedækkerne 

brungule, hvert med en aflang mørk plet, der som regel lader 

søm og sider fri, følehorn brunsorte, deres rod og benene gule. 

Hovedet kun lidt smallere end pronotum, dette lidt bredere 

end langt, fra langt foran midten tilsmalnet stærkt bagud i 

omtrent rette linier, siderne foran baghjørnerne lidt ind- 

buede. Vingedækkerne langstrakte, omtrent parallelsidede, 

med dybe længdestriber, 3. mellemrum bag midten med et 

indstukket punkt. Længde 4—5 mm. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). Sjældnest vistnok 
i Jylland (bl. a. fundet ved Gram). På fugtig, noget skygget, 
gerne leret bund. Talrigst i maj-juli. 

21. slægtsgruppe Masoréini. 

Denne og de følgende grupper adskiller sig fra alle 

de foregående grupper ved, at vingedækkerne er noget 

forkortede, så at de ikke dækker bagkroppen helt, og 

bagtil mere eller mindre tydeligt afstudsede (Truncati- 

pennia). Fra de følgende grupper adskiller Masoreini 

sig ved, at skinnebenene på ydersiden er tornklædte 
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og deres endesporer lange. Kindbakkernes yderfure 

uden børstehår. Panden på hver side inden for øjet 

med to børster. 

1. -Masåreus Dej. 

Følehornenes 1.—3. led nøgne. Pronotum kun meget 

lidt smallere end vingedækkerne, meget bredere end 

Fig. 92. Masoreus wetterhalli g. x 9. 

langt, siderne jævnt rundede, baghjørnerne afrundede, 

roden på hver side lidt indbuet, så at midtpartiet er 

trukket lidt tilbage. Vingedækkerne brede og ret flade, 

adskilt fra pronotum ved en kort forlængelse af Meso- 

thorax. Kløerne på indersiden yderst svagt og utyde- 

ligt tandede. 
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Hos hannen er forføddernes 1.—3. led svagt udvi- 

dede. 

1. M. wetterhålli Gyll. (fig. 92). Oversiden blankt sort 

eller brun, vingedækkernes rod rødbrun, følehorn og ben rust- 

røde. Pronotums rod på hver side med en lille, "svag, ofte 

utydelig grube. Vingedækkerne med fine, meget fint punk- 

terede striber, 3. stribemellemrum med 2 indstukne punkter, 

sømmen bagtil lidt ophøjet, bagranden skråt afstudset. 

Længde 4,5—5 mm. 

Udbredt, men temmelig sjælden (J, Ø, B). På solåben, tør, 
sandet, sjældnere gruset bund, hyppigst nær havet, f. eks. 
på tyndt planteklædt klitbund. Maj-sept., hyppigst i juni— 
juli. Overvintringsforholdene kendes ikke med sikkerhed. 

22. slægtsgruppe Lebiini. 

Vingedækkerne noget forkortede, så at de ikke dæk- 

ker bagkroppen helt, bagtil afstudsede. Kindbakker- 

nes yderfure uden børstehår. Panden på hver side 

inden for øjet med to børster. Skinnebenene på yder- 

siden uden torne, endesporerne korte. Pronotum i det 

højeste lidt længere end bredt, siderne fuldstændigt 

randede. 

Oversigt over slægterne. 

1. Pronotum meget bredere end langt, roden på hver 

side med et dybt vinkelformet indsnit (fig. 95) 

1. Lébia (p. 258). 

Pronotums rod på hver side ofte skråt afskåret 

eller indbuet, men ikke vinkelformet indskåret 2. 

2. 4.fodled dybt tvelappet (fig. 93) 5. Demétrias (p. 272). 

d; TORI SINDE INS FO IE SAN EREE ONRESREN 3% 

3. Større, 7-11 mm. Pronotum hjerteformet, bag- 

hjørnerne tandformet fremspringende (fig. 101). 

Hovedet tydeligt punkteret.. 6. Cymindis (p. 275). 
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Mindre, 2,5—6,5 mm. Pronotums baghjørner som 

fesel ikke tandformet fremspringende 3... 0 Å. 

4. Pronotums rod på hver side-i det højeste lidt 

skråt afskåret, men ikke indbuet (fig. 97 og 98). 

Fig. 93. Demetrias monostigma. Højre bagfod. 

a. Metabletus5 

sd ss, 
LE ”Ticrolestes 

KER 
Fig. 94. Vingedækkernes bagrand hos Metabletus (a) og 

Microlestes (b). 

Længde mindst 5,5 mm, i modsat fald vinge- 

dækkerne lyse eller med lys tegning. Følehorn 

og ben (hos de danske arter) rødlige 

4. Dråmius (p. 263). 

Pronotums rod på hver side skråt afskåret og lidt 

indbuet (fig. 96). Længde 2,5—3,7 mm. Sort, ofte 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller 17 
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med svagt metalskær. Følehorn sorte, ben sorte 

eller brunlige ING rAS TE Fora AF ANSE RENE 5. 

5. Vingedækkernes bagrand skråt afstudset og lidt 

indbuet (fig. 94, a). Øjnene meget store 

2. Metablétus (p. 7260). 

Vingedækkernes bagrand lige afstudset og ikke 

indbuet (fig. 94, b) Øjnene noget mindre 

3. Microléstes (p:'262). 

1: Lébir Latr: 

Kroppen bred, ret flad. Pronotum meget bredere 

end langt, roden på hver side med et dybt vinkelfor- 

met indsnit. Vingedækkerne korte og brede, udvidede 

bag midten. 4. fodled udrandet, kløerne fint tandede. 

Hos hannen er forføddernes 1.—3. led udvidede og 

mellemskinnebenene på indersiden ved spidsen med 

en kort indskæring. 

Arterne angives at jage insektlarver og bladlus. Vore arter 

overvintrer som imago. 

Oversigt over arterne. 

1. Vingedækkerne sort- og rødtegnede.... 3. cruxmfnor. 

Vingedækkerne ensfarvet metalblå eller -grønne 2. 

2. Følehornenes 1. og 2. samt roden af 3. led rødgule; 

knæene og scutellum rødgule... 1. chlorocéphala. 

Kun 1. følehornsled rødgult; knæene og scutellum 

SOPte. 7000 CAEN poten 2. cyanocéphala. 

1. L. chlorocéphala Hoffm. (fig. 95). Hoved og vinge- 

dækkerne metalblå, -blågrønne eller -grønne, pronotum, 

scutellum samt mellem- og bagbrystet rødgule; følehornene 

sorte, 1. og 2. samt roden af 3. led rødgule, benene rødgule, 

med sorte fødder. Hovedet ret kraftigt, pronotum. finere 

punkteret. Vingedækkerne nøgne, med meget fine punktstri- 
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ber og spredt og yderst fint punkterede stribemellemrum. 

Længde 6—7,5 mm. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). Især på åben, tør 
eller lidt fugtig, planteklædt, leret bund både i og uden for 
skove; under sten og ved planterødder, ofte aftenketset. Tal- 

SN "Sl 
4] 
LE 

Fig. 95. Lebia chlorocephala gg. x 7. 

rigst i juni-sept. Æglægning iagttaget i juli, larverne kom frem 
20/,. Imago er sidst i juli og først i aug. 1928 i Svendborg- 
egnen iagttaget i mængde kort før solnedgang på Hypericum, 
hvor larver af Chrysomela varians var til stede i stort antal. 
Larven er i fangenskab iagttaget at fortære pupper af den 
nævnte bladbille. Mulig jager larven (og imago) også larver 
af andre bladbiller såsom Sermylassa halensis. 

2. L. cyanocéphala L. Ligner den foregående, men ken- 

des let fra den ved, at kun 1. følehornsled er lyst, at scutellum 

væ 
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samt mellem- og bagbryst er sortblå, og at foruden fødderne 

også knæene er sorte. Endvidere er vingedækkerne meget 

spredt og utydeligt behårede, deres punktstriber noget stær- 

kere og deres stribemellemrum meget kraftigere punkterede. 

Længde 5,5—7,5 mm. 

Meget sjælden (B). Der foreligger kun 3 eks., et fra Rø 
(under en enebærbusk, ?/, 1870), et frafKanegård skov (FN 
1888) og et, mærket »Bornholm«. Den lever på solåben, tør, 
sandet, gruset eller kalkholdig græs- eller engbund og er ofte 
fundet på blomstrende planter, især kurvblomstrede, såsom 
Sonchus, Cirsium, Carduus,…;Hieracium Øg Achillea; OSsSå 
under sten og ved ”aftenketsning (””/.). 

3. L. cruxminor L. Hovedet sort, pronotum og vinge- 

dækkerne rødgule, de sidste med sort søm, en sort, trekantet 

rodplet på sømmen og bag midten et bredt, ved sømmen ud- 

videt sort tværbånd, der i forening med den smalt sorte 

spidsrand indeslutter en rødgul, rund spidsplet; følehornene 

sorte, 1.—3. og roden af 4. led samt benene rødgule, lårspidsen 

og fødderne sorte. Hovedet ret kraftigt, pronotum næppe 

punkteret. Vingedækkerne med meget fine punktstriber, stribe- 

mellemrummene yderst fint og spredt punkterede. Længde 

5,9—6,9 mm. 

Sjælden (Ø, B), men udbredt på øerne, hvor den er fundet 
mange steder, især på åbne skovsletter; på Bornholm ved 
Rønne og Arnager. På lignende bund som chlorocephala. 
Oftest ketset eller banket af buske enkeltvis, men også nogle 
gange i stort antal (juni, aug.) f. eks. i Jægerspris Nordskov 
(på hvidtjørnsblomster) i Fortunens Indelukke (banket af lave 
bøgebuske) og i skoven ved Strødam (i blomsterne af Achillea 
millefolium). Da arten hos os ofte (og i Sverige næsten altid) 
er fundet på lokaliteter, hvor Galeruca tanaceti var til stede, 

er der fremsat den formodning, at dens larver specielt jager 

denne bladbilles larver eller pupper. 

2. Metablétus Schmidt-Goebel. 

Nærstående til de to følgende slægter, men adskilt 

fra dem begge ved, at hagen i midten har en udrandet 

eller tvespidset tand, fra Microlestes yderligere ved, 
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at øjnene er større, at 3. følehornsled næsten er 

nøgent, at vingedækkernes mikroskulptur består af 

kraftige, skælagtige, omtrent isodiametriske net- 

masker, og at deres bagrand er skråt afstudset og lidt 

indbuet (fig. 94, a), og fra Dromius yderligere ved, at 

Fig. 96. Metabletus foveatus gg. x 15. 

pronotums rod på hver side er lidt indbuet, samt ved 

den ringe størrelse i forbindelse med kroppens, bene- 

nes og følehornenes mørke farve. 

Hos hannen har mellemskinnebenene på indersiden 

ved spidsen 1 eller 2 små knuder. 

Arterne træffes næsten hele året, bedst dog om foråret, 

især ved planterødder. De overvintrer som imago. 
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Oversigt over arterne. 

1. Vingedækkernes 3. stribemellemrum med 2 fine, 

ofte meget utydelige, indstukne punkter 

1, Trunte 

Vingedækkernes 3. stribemellemrum med 2 store, 

BREtEEs FERIE ES la 7 MEDENS SUEP EN HAKKES OBE REED 2….fovealus 

1. M. truncatéllus L. Sort, oversiden med yderst svagt 

metalskær, følehornenes 1. led oftest lidt lysere, benene lysere 

eller mørkere brune, med mørkere lår. Hovedet ca. så bredt 

som pronotum, dette bredest nær forranden, bagud stærkt 

tilsmalnet. Vingedækkerne med yderst svage punktstriber. 

Længde 2,6—3,4 mm. 

Almindelig (J, Ø, B). På solåben, mere eller mindre tør 
bund, både i og uden for skove, også på dyrket jord. 

2. M. foveåtus Fourcr. (fovéola Gyll.) (fig. 96). Adskilt 

fra den foregående ved det i oversigten nævnte kendemærke 

samt ved, at oversiden har tydeligt mørkt bronzeskær, at 

hovedet er forholdsvis lidt bredere, og at benene er mørkere, 

oftest næsten helt sorte. Længde 3,2—3,7 mm. 

Almindelig (J, Ø, B). På solåben, tør sandbund. 

3. Microléstes Schmidt-Goebel. 

(Bléchrus Motsch.). 

Nærstående til Dromius, men adskilt fra denne 

slægt ved, at pronotums rod på hver side er lidt ind- 

buet, samt ved den ringe størrelse i forbindelse med 

kroppens, benenes og følehornenes mørke farve. 

3. følehornsled tydeligt behåret. Vingedækkernes mi- 

kroskulptur bestående af fine, tydeligt tværbrede 

masker, deres bagrand lige afstudset og ikke indbuet 

(fig. 94, b). 

Levevis som Metabletus. 
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Oversigt over arterne. 

1. Større, 3—3,7 mm. Hovedets mikroskulptur kraf- 

tig, mellem øjnene bestående af omtrent isodia- 

metriske masker. Vingedækkerne forholdsvis 

lidt længere og lidt mindre stærkt udvidede bag 

ne als 1, minn tules 

Mindre, 2,5—3 mm. Hovedets mikroskulptur meget 

finere, mellem øjnene bestående af tydeligt i 

længden udtrukne masker. Vingedækkerne for- 

holdsvis lidt kortere og lidt stærkere udvidede 

ENE as GG ea un ken Flg å ede ss 2. maurus. 

1. M. minutulus Goeze (glabråtus Duft.). Sort, oversiden 

med yderst svagt metalskær. Pronotum ca. så bredt som hove- 

det, siderne ganske lidt indbuede foran baghjørnerne. Vinge- 

dækkerne ca. ”/. gang længere end tilsammen brede, med 

yderst svagt antydede længdestriber. Længde 3—3,7 mm. 

åg: Mellemskinnebenene på indersiden tydeligt indbuede, 

selve spidsen tydeligt tandformet fremspringende. 

Sjælden (J, Ø, B). Udbredt i Sydjylland; Damhussøen 
(1 eks. 29/, 1940), Ørholm, Liseleje; stranden nord for Rønne, 

Arnager, Sose. På solåben, tør, sandet eller gruset, også 
noget lerblandet bund. 

2. M. maurus Sturm. Ligner den foregående yderst 
stærkt, men adskilles fra den ved de i oversigten nævnte 

kendemærker samt ved, at øjnene er mindre stærkt hvælvede, 

og at følehornene og fødderne er forholdsvis lidt kortere. 

Længde: 2,5—3 mm. 

åg: Mellemskinnebenene på indersiden næppe indbuede, 

ved spidsen med en ganske lille knude. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). På solåben, tør, 
gerne gruset eller leret bund. 

4. Dromius Bon. 

Kroppen ret flad. Følehornenes 3.led omtrent 

nøgent. Hagen i midten uden tand. Læbepalpernes 
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endeled tilspidset, ikke afstudset. Pronotums rod på 

hver side lidt skråt afskåret, men ikke indbuet. 4. fod- 

led simpelt. Kløerne fint tandede. 

Hos hannen er forføddernes 1.—3. led svagt udvi- 

dede. 

Nogle arter lever under bark af stammer og grene, og 

kan ofte nedbankes af grene, især udgåede, andre lever ved 

planterødder eller på fugtig bund under opskyl. Imago 

overvintrer og træffes næsten hele året, talrigst som regel 

for- og efterår. 

DD 

Oversigt over arterne. 

Vingedækkernes striber dybt og meget tydeligt 

punkterede. Vingedækkerne brungule, sømmen 

ofte lidt mørkere bagtil. Kroppen meget 

langstrakt og smal. Længde 4,3—5,2 mm 

2. lineatis: 

Vingedækkernes striber meget svagt eller udvisket 

URLER BEER EE. IE 5 STD FS ENDEN KOR AKS AS FA RROR TER RK 2. 

Hovedet længere end bredt, tindingerne betydelig 

længere end øjnene (fig. 97,a) Vingedækkerne 

brungule eller rødgule, med mørkere søm. 

LERET 9, 300 BUE: 13 SN Sa SS RR 1; långiceps. 

Hovedet ikke længere end bredt. Vingedækkerne 

anderledes farvede, i modsat fald længden kun 

RR SE 5 fj 11 SR PR SS Hr AES RE AAN FADO seede Oc nlosds ak 

Vingedækkerne med nogle indstukne, hårbærende 

punkter i eller ved 6. stribe, uden porepunkt ved 

seutellum, Længde 5,40, DMT. 5 6 50 SA JAGN SAA 3 Å. 

Vingedækkerne uden indstukne punkter i eller ved 

6. stribe, men med et hårbærende porepunkt ved 

roden, nær scutellum. Længde 3,2—4,5 mm .... 9. 

Vingedækkerne gule eller rødgule med mørk side- 

og bagrand. Panden mellem øjnene kraftigt 

rynketiog punkterer nu . ONDIG. 7.marginéllus; 
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En Nisse dækkerne anderledes farvede; 120 ovn; 

Vingedækkerne brunsorte, med 4 store, gule plet- 

REE ORKER TL) 2 ks BA 8. quådrimaculåtus. 

Ninsedækkerne-anderledes: farvede. 32202. 6; 

Vingedækkerne i eller ved 3. stribe med flere ind- 

stukne, hårbærende punkter, ensfarvet brun- 

AT le  ubrekk sees åg ilie 

a. fongice/j5 6. linearis 

Fig. 97. Dromius. Forkrop. 

Nihsedækkerne. i. eller. ved 3..stribe. kun med et 

enkelt indstukket punkt nær spidsen. …. .… . . 4; 

Hovedet brunrødt. Pronotum rødgult, kun ca. ”/; 

bredere end langt. Vingedækkerne smalle, helt 

eller i betydeligt omfang brungule eller brune 

6. angustus: 

Hovedet sort eller sortbrunt. Pronotum ca. Z/,—"/, 

gang bredere end langt. Vingedækkerne bredere, 

mA] 

FR arven sort eller brunsort... 1227 23, 8. 

Vingedækkerne foran midten hvert med en ret 

ævgenegt afgrænset, gul plet. ..:.... 5. TOENESTTATLUS: 

Vingedækkerne uden sådan plet.... 4. meridionålis. 

Vingedækkernes ophøjede siderandkant fortsat 

fra skulderen helt ind til scutellum. Pronotums 
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sider bagtil betydeligt indbuede, baghjørnerne 

derfor udstående (HøL98). 2907 9. quådrinotåtus. 

Vingedækkernes ophøjede siderandkant fra skul- 

deren kun fortsat ind til 2. eller 3. stribe. Pro- 

notums sider bagtil i det højeste svagt indbuede, 

baghjørnerne ikke eller kun svagt udstående.. 10. 

10. Vingedækkerne gule, sømmen ofte smalt brunlig 

13. mélanocéphalus. 

Vingedækkerne mørke med 4 lyse pletter eller gule 

med et mørkt tværbånd bag midten.........: 14 

—— 

Fig. 98. Dromius quadrinotatus. Pronotum. 

11. Pronotum kun lidt tilsmalnet bagud, ved roden 

tydeligt bredere end langt. Vingedækkerne 

brede, brunsorte eller brune, med 4 lyse pletter 

10. quådrisignåtus. 

Pronotum stærkere tilsmalnet bagud, ved roden 

ikke eller kun meget lidt bredere end langt. 

Vingedækkerne mindre brede, gule, med et 

DTKT TVETDANA DØR FNRILED 4375 kr ve KE ENN rå; 

Ba NE SER 0 Se DN ES RAR GRAMS 11, nigriveéntris, 

ERE FEER 4 æn Sms Elk 4 å SPRIGARE KRSS 12. sigme 

1. Dr. léngiceps Dej. Udmærket ved sin lange, smalle 

form og den lyse farve og herved let kendelig fra de andre 

store arter undtagen linearis, fra hvilken den dog let skelnes 

ved længere hoved og pronotum (fig. 97), kun yderst svagt 

punkterede vingedækkestriber og meget længere følehorn og 

ben. Rødgul, hovedet og vingedækkerne ved sømmen og ofte 
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også bagtil mørkere. Hovedet kun længderynket langs øjnenes 

inderrand. Følehornenes 1. led længere end hos de andre 

arter, ca. så langt som 2.+ 3. led. Pronotum ca. så langt som 

bredt, kun lidt bredere end hovedet, tilsmalnet bagud. Vinge- 

dækkerne lidt udvidede bagud, uden scutellarstribe. Længde 

5,9—6,59 mm. 

Meget sjælden (J, Ø). For mange år siden fundet ved 
Århus å (Viby krat, sigtet i antal ved ellestubbe i april) 
og ved Odense å (Næsbyhoved skov, 1 eks. ketset); i nyeste 
tid er den påny fundet dels ved Odense (ved den gamle kanal 
og Stigeø, i antal i røropskyl, marts 1943 og flg. år), dels 
ved Keld skovs sydøstlige hjørne lige uden for diget (frisk- 
klækkede eks. i antal i tagrørsbundter på meget fugtig bund, 
121, 1957). I Sverige er den også fundet ved havet på flyve- 
sand i antal ved roden af marehalm. Den angives at overvintre 
under løs bark, især af pil. 

2. Dr. lineåris Oliv. Adskilt fra alle vore andre arter ved 

vingedækkestribernes dybe og tydelige punktur og iøvrigt 

udmærket ved den meget smalle form og den lyse farve. 

Hoved og pronotum rødlige. Vingedækkerne gule, sømmen og 

det bageste parti ofte mørkere, følehorn og ben gule. Hovedet 

(fig. 97, b) ca. så langt som bredt, panden fortil længderynket 

også i midten. Pronotum så bredt som hovedet, omtrent så 

langt som bredt, tilsmalnet bagud. Vingedækkerne smalle, 

kun svagt udvidede bagud, uden scutellarstribe. Længde 

4,3—5,2 mm. 

Almindelig (J, Ø, B). På solåben, tør grus- eller sand- 
bund, ofte. i klitter ved roden af marehalm og hjelme; 
undertiden ved aftenketsning. Parring iagttaget i sidste halv- 
del af aug. 

3. Dr. ågilis Fabr. Kendelig ved rækken af indstukne 

punkter ved 3. vingedækkestribe. Hoved og pronotum brune, 

det sidste med lysere rande, vingedækkerne brunsorte, føle- 

horn og ben rødgule. Pandens midtparti ikke eller næppe 

rynket. Pronotum lidt bredere end hovedet, ca. 7/;—"/, bredere 

end langt, tilsmalnet bagud, siderne bagtil ikke eller næppe 
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indbuede. Vingedækkerne meget bredere end pronotum, tyde- 

ligt udvidede bagud. Længde 6—6,5 mm. 

Almindelig (J, Ø, B). Under bark af løv- og nåletræer. Den 
bankes ofte ned af udgåede grene. 

4. Dr. meridionålis Dej. (fenestråtus Schiødte). Nær- 

stående til agilis, men let kendelig fra den ved, at vingedæk- 

kerne ved 3. stribe kun har eet indstukket, hårbærende punkt 

nær spidsen. Iøvrigt afviger den fra agilis ved, at pronotum 

er forholdsvis lidt bredere (ca. ?/, gang bredere end langt) og 

dets siderande lidt stærkere opadbøjede, og at vingedækkerne 

er mere langstrakte, omtrent parallelsidede og således ikke 

eller næppe udvidede bag midten. Pandens midtparti ikke 

eller kun meget svagt rynket. Pronotums sider bagtil ikke 

eller næppe indbuede. Længde 5,8—6,5 mm. 

Sjælden (J, Ø). Vemmingbund, Sønderskov på Als, Kel- 
strup; Ristinge klint, Lohals, Nysted, Vantore, Frejlev, 

Grænge skov, Sundby Storskov, Gedser, Hannenov skov, 

Møn. På risgærder og på udgåede grene, især af løvtræer, 
undertiden i antal. Talrigst i juni. 

5. Dr, fenestråtus. Fabr;. Meget nærstående. til.den. fore- 

gående. Udhærdede!) eksemplarer af de to arter kendes dog 

let fra hinanden ved det i oversigten nævnte kendetegn. 

Iøvrigt afviger fenestratus fra den foregående ved, at pandens 

midtparti er tydeligere rynket, at pronotum er forholdsvis 

lidt bredere (ca. 7/, gang bredere end langt), dets sider bagtil 

tydeligt, omend meget svagt, indbuede og dets baghjørner 

derfor lidt tydeligere markerede, og at vingedækkerne er lidt 

mere udvidede bag midten, deres striber lidt stærkere, deres 

stribemellemrum lidt mere hvælvede og deres bagrand lidt 

mindre tydeligt indbuet udenfor sømhjørnet. Alle disse kende- 

tegn er dog noget varierende og undertiden utydelige. Hove- 

dets og vingedækkernes farve er dybere sort og pronotum 

1) Eksemplarer af meridionalis, der ikke er helt udhærdede, har 

undertiden et lyst parti på vingedækkerne på samme sted, hvor 

pletten findes hos fenestratus, men dette parti er ganske ubestemt 

afgrænset fra den omgivende mørke farve. 
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mørkere brunt (eller brunsort) end hos den foregående. 

Længde 5,8—6,3 mm. 

Sjælden (J, Ø, B). Draved skov, Esbjerg- og Vardeegnen, 
Gessø, Silkeborg, Læsø, Hansted-reservatet, Ålbæk, Svinkløv, 

Skagen; Dyrehaven (et dødt eks. ved en gammel eg); Bly- 
kobbe plantage. På fyr, i udlandet undertiden også på andre 
uæarter. Tantal: i aug. 

6. Dr. angustus Brullé. Nærstående til de tre foregående, 

men adskilt fra dem ved smallere form og lysere farve. Rust- 

rød, hovedet ofte lidt mørkere end pronotum, vingedækkerne 

brungule eller. brune; ofte.med et udvisket. lysere parti foran 

midten, følehorn og ben rødgule. Hovedet lidt smallere end 

hos de to foregående, pandens midtparti ikke eller næppe 

rynket, følehornene forholdsvis lange. Pronotum kun meget 

lidt bredere end hovedet, bagud noget tilsmalnet, siderne ikke 

eller næppe indbuede bagtil, sideranden smallere afsat end 

hos de to foregående. Vingedækkerne bagud noget udvidede. 

Længde 5,8—6,4 mm. 

Sjælden (J, Ø, B). Bredballe strand og Julsø (overvintrende 
uniler fyrrebark eller ved roden af fyrretræer, dec. og jan.); 
Køge Strandskov, Tisvilde hegn (2 eks. på fyr, juni); Bly- 
kobbe plantage (på delvis udgåede fyrregrene, fåtallig først i 
ke tele midt i juli og ””/), Robbedale (1 eks. ketset, 
MIK Dueodde.: På fyr, om :sommeren fremme. på. træerne, 
overvintrende under bark. Arten, der første gang blev fundet 
her 1 landet i 1932, har vistnok siden bredt sig stærkt. I ud- 
landet undertiden også på gran, platan og røn. Foretrækker 
sandbund. 

UDE marginéllus Fabr. Let kendelig ved farven 'og 

pandens kraftigt rynkede midtparti. Hovedet sort eller sort- 

brunt, pronotum rødligt, ofte med mørkere midte, vingedæk- 

kerne gule eller rødgule, med sortbrun, bagtil bredere side- 

stribe og spidsparti, følehorn og ben rødgule. Pronotum næppe 

bredere end hovedet, kun meget lidt — ca. "/,—1/, — bredere 

end langt, bagud noget tilsmalnet, siderne bagtil ikke eller 

lidt indbuede. Vingedækkerne betydelig bredere end prono- 

tum, lidt udvidede bagud, ved 3. stribe kun med et enkelt 

indstukket punkt nær spidsen. Længde 5,8—6,4 mm. 



2170 

Meget sjælden (Ø, B). Kun fundet ved København (nogle 
få eks. på Christianshavns vold, mest under ahornbark, 2"/, 

1873 og 1 eks. på Strandvejen ved Norgesminde, på en busk 
i okt. 1872) samt i Tisvilde hegn (1 eks. banket af fyr) og på 
Bornholm (1 eks. antagelig ved Hammeren). De to sidst- 
nævnte fund ligger over 50 år tilbage i tiden; et nyt fund fore- 
ligger fra Bornholm: 1 eks. banket af fyr (sammen med flere 
augustus) i Blykobbe plantage ”2/, 1965. I Sverige udeluk- 
kende på nåletræer, som regel fyr (i antal i juni), sjældnere 
gran og lærk; undtagelsesvis også fundet på løvtræer. Over- 
vintrer under bark og ved nedfalden bark omkring udgåede 
træer. 

8. Dr. quådrimaculåtus L. (fig. 99). Let kendelig ved 

farven og pandens tydeligt rynkede midtparti. Hovedet sort 

eller sortbrunt, pronotum brunrødt, oftest med mørkere midt- 

parti, vingedækkerne brunsorte, hvert med to store, gule 

pletter, den ene foran midten, den anden ved spidsen, føle- 

horn og ben rødgule. Pronotum ca. ”/. gang bredere end langt. 

Vingedækkerne meget bredere end pronotum, noget udvidede 

bagud, ved 3. stribe kun med et enkelt indstukket punkt. 

Længde 5,4—6 mm. 

Almindelig (J, Ø, B). Under bark af løv- og nåletræer. 
Den bankes ofte af udgåede grene. 

9. Dr. quådrinotåtus Panz. Mindre end de foregående, 

men større end de følgende, let kendelig ved størrelsen, farven 

og pronotums form. Hovedet sort eller brunsort, pronotum 

rødbrunt eller brunt, ofte med lysere rande, vingedækkerne 

sortbrune eller brune, hvert med to gule pletter, en større, 

oftest firekantet, foran midten og en mindre nærved søm og 

bagrand, følehorn og ben rødgule. Hovedet kun rynket ved 

øjnene. Pronotum kun rigelig så bredt som hovedet, kun 

meget lidt — ca. "/, — bredere end langt. Vingedækkerne bredere 

end pronotum, bagud noget udvidede. Længde 3,5—4,5 mm. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). På løv og under bark af fyr, 
sjældnere andre nåletræer, undtagelsesvis løvtræer. 

10. Dr. quådrisignåtus Dej. Adskilt fra de følgende 

ved bagtil pludseligere tilsmalnet hoved med kortere tindin- 
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ger, lidt bredere, bagud mindre stærkt tilsmalnet pronotum, 

lidt bredere, anderledes tegnede vingedækker og lidt kortere 

følehorn. Hovedet sort eller brunsort, pronotum brunrødt, 

vingedækkerne brunsorte, hvert med to gule pletter, en for- 

Fig. 99. Dromius quadrimaculatus. x 8. 

reste stor, der udadtil når til sideranden og oftest til skul- 

deren, og en mindre ved spidsen; følehorn og ben rødgule. 

Pronotum rigelig så bredt som hovedet, ca. ”/. gang bredere 

end langt. Vingedækkerne kun svagt udvidede bag midten. 

Længde 3,5—4 mm. 

Yderst sjælden, hidtil kun fundet fåtalligt for mange år 
siden på Falster, dels ved Nykøbing F. (i gammelt risgærde- 
stof, juli 1867), dels i Riserup præstegårdshave (3 eks. ved 
foden af et risgærde, marts 1875). Arten er ikke fundet i 
Norge, Sverige, Finland eller Nordtyskland og Horion betviv- 
ler, at den hører til vor fauna. Den er fundet under bark 

bl. a. af pil og kirsebærtræ. 
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11:-Dr: nigriventris Thoms H|(fasciåtus' Dej Jr Flovelet 

sort, pronotum rødligt eller brunligt, vingedækkerne gullige 

med smalt mørk søm og bag midten et ofte noget udvisket, 

mørkt tværbånd, der når helt ud til sideranden og her ud- 

vides og bagtil fortsættes til spidsen; følehorn og ben rød- 

gule; bugen brun. Pronotum rigelig så bredt som hovedet, ca. 

2/l, gang bredere end langt. Vingedækkerne bagud noget ud- 

videde. Uvinget. Længde 3,2—3,7 mm. 

Almindelig (J, Ø, B). På åben, mere eller mindre tør, gerne 
gruset eller sandet bund, under sten, ved græsrødder og på 
udgåede grene; undertiden også i klitter. 

12. Dr. sigma Rossi. Nærstående til den foregående, men 

adskilt fra den ved, at hovedet bagtil er mindre brat til- 

smalnet og øjnene stærkere hvælvede, at vingedækkernes 

mørke tværbånd lader selve den smalle siderand fri og bag- 

til ikke når helt til spidsen, og at-bugen er rødgul. Længde 

3,3—4 mm. 

Udbredt, men ikke helt almindelig (J, Ø, B). Den forekom- 

mer især på fugtig, halvskygget bund ved bredden af søer og 
moser, f. eks. i røropskyl; undertiden også i klitter. 

13. Dr. mélanocéphalus Dej. Adskilt fra de to fore- 

gående ved, at vingedækkerne, bortset fra den ofte smalt 

brunlige søm, er ensfarvet bleggule. Vinget. Længde 3,4— 

3,8 mm. 

Temmelig almindelig (J, Ø, B). På åben eller halvskyg- 
get, ret tør, gerne sandet eller gruset bund, undertiden i 
klitter. 

5. Demétrias Bon. 

Nærstående til Dromius, men let kendelig fra denne 

og de andre af gruppens slægter ved, at 4. fodled er 

dybt tvelappet (fig. 93, p. 257). 
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Oversigt over arterne. 

1. Tindingerne med udstående hår.... 2. åtricapillus. 

REE RENE 203 REESE VA 

2. Vingedækkerne gule, sømmen med en mørk spids- 

plet, der ofte strækker sig noget fremefter. Klø- 

erne indvendig med en tand (fig. 93) 1. monostigma. 

Vingedækkerne med 3 mørke ofte sammenflydende 

pletter (fig. 100). Kløerne simple... 3. imperiålis. 

1. D. monostigma Sam. (unipunctåtus Germ.). Hovedet 

sort, pronotum, følehorn og ben rødgule, vingedækkerne gule, 

en sømplet ved spidsen, ofte også sømmen mørkere. Pronotum 

ca. så bredt som hovedet, rigelig så bredt som langt, bagtil 

tilsmalnet, siderne bagtil .svagt indbuede. Vingedækkerne 

med fine punktstriber, 3. mellemrum med 4 indstukne punk- 

ter. Kløerne på indersiden med én tydelig tand (fig. 93). 

Uvinget. Længde 4,2—5 mm. 

Ret sjælden (J, Ø). Dels ved indsøer i røropskyl, dels i vore 
klitegne ved roden af marehalm og hjelme, ofte i selskab med 

Calathus mollis. Især april-aug. Larver er fundet i sidste halv- 
del af aug., klækket i sept. 

2. D. åtricapillus L. Adskilt fra den foregående ved de 

behårede tindinger samt ved, at pronotums sider bagtil er 

stærkere indbuede og baghjørnerne derfor lidt udstående, at 

pronotum inden for baghjørnet har en dybere grube, at vinge- 

dækkerne er forholdsvis bredere, ensfarvet gule eller med lidt 

mørkere søm, scutellarparti og spidsparti, i stribemellemrum- 

mene meget spredt punkterede og behårede, og at kløerne på 

indersiden har 3 tydelige tænder. Vinget. Længde 4,5—5,3 mm. 

Udbredt i vore sydlige egne (J, Ø, B). På marker og grøfte- 
kanter ved planterødder, undertiden på buske og træer eller 
på stranden under tang; både på ler- og sandbund. Især 
maj-aug. 

aa OSImperiålis Germ. (fig. 100). Nærstående. til mono- 

stigma, men adskilt fra den ved, at vingedækkerne har 3 ind- 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller 18 
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byrdes oftest forbundne, mørke pletter, en midt på sømmen 

og en på hver side bag midten, og at kløerne er utandede. 

Vinget. Længde 5—5,7 mm. 

Meget sjælden (Ø, B), men måske i færd med at brede sig i 
vore sydlige egne. Tillitse strand (1 eks. ved marehalm sam- 

Fig. 100. Demetrias imperialis. x 9. 

men med monostigma, ?/, 1946), Keld skov (lige inden for 
diget ved skovens sydøstlige hjørne) og Maribo sø ved Enges- 
tofte, begge disse steder i antal i tagrørsbundter, ”/, 1949 og 
5. 1950; Sømarkshusene ved Ålhammerbugten (i antal ved 
roden af hjelme, juni 1949), Øle å, Blykobbe, Rø (ved Dynd- 

dalens udløb). Arten synes således hos os at have samme 
dobbeltartede levevis som i Sverige. 
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6: GCymindis" Lat. 

Hovedet med tydelig, mere eller mindre udbredt 

punktur, 3. følehornsled behåret. Læbepalpernes ende- 

led afstudset. Pronotum hjerteformet, med kraftig, 

mere eller mindre udbredt punktur, roden på hver 

side ofte skråt afskåret, baghjørnerne tandformet 

fremspringende (fig. 101). Vingedækkerne adskilt fra 

pronotum ved en ganske kort forlængelse af Meso- 

thorax. Benene kraftigere end hos de andre slægter i 

gruppen. Fødderne på oversiden sparsomt behårede, 

4. fodled simpelt, kløerne tandede. 

Hos hannen er forføddernes 1.—3. led udvidede. 

Arterne lever på solåben, tør sand- eller hedebund, under 

ster ved rødderne af planter; f.eks. Calluna, og under mos 
og løv. Arterne overvintrer som larve og (måske bortset fra 
macularis) i et vist omfang også som imago. 

Oversigt over arterne. 

HE insedækkerne nøgne ENERET Bal. 0 4. humerålis. 

Feber kerne behårede ss annen ideen 2. 

am Frenofum omtrent "/, gang bredere end hovedet 

omen |. sang bredere end langt...” 3: maculåris. 

Pronotum idet højeste ca. "/. gang bredere end 

hovedet og i det højeste ca. !/, gang bredere 

TE. SR MENN REE 5 sg JO DØR 3 

3. Pronotum brunsort, kun ca. !/, gang bredere end 

langt, kraftigt punkteret. Vingedækkerne med 

lysere rodparti (også nær sømmen), stribemel- 

lemrummenes punktur kraftigere og mindre tæt 

TOVADOTFATLOT TU PII 

Pronotum brunt eller brunrødt, ca. !/, gang bre- 

dere end langt, ret fint punkteret. Vingedæk- 

kerne med en aflang skulderplet, stribemellem- 

rummenes punktur finere og tættere... 2. angulåris, 

18% 
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1. C. våporaribrum L. (basålis Gyll.). (fig. 101). Over- 

siden tæt, opstående behåret. Brunsort, vingedækkernes rod 

med et bagtil utydeligt afgrænset, brunrødt tværbånd, føle- 

horn og ben brungule eller brunrøde. Hoved og pronotum 

groft og ret tæt punkterede. Vingedækkerne bagud noget ud- 

videde, med ret fine punktstriber. Længde 8—9 mm. 

Fig. 101. Cymindis vaporariorum &$. Xx 5. 

Sjælden (J, Ø, B). Egebæk ved Ribe, Esbjerg, Varde, Vejrs, 

Silkeborgegnen, Klitmøller, Hammer og Lundby bakker ved 
Ålborg, Dronninglund Storskov; Lillerød, Tisvilde; Bornholm 

(bl. a. ved Slusegård). På tør grus- og sandbund, dels åben 
Calluna-bund, dels lys fyrrehedebund. April-sept., i antal i 
juli. 

2. C. angulåris Gyll. Oversiden med tæt, opstående be- 

håring, der er kortere end hos vaporariorum. Sortbrun, pro- 
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notum brunt eller brunrødt, oftest med lysere rande, vinge- 

dækkerne med en aflang brungul skulderplet, følehorn og ben 

brungule. Hoved og pronotum tæt og ret fint punkterede. 

Vingedækkerne bagud lidt udvidede, punktstriberne ret fine. 

Længde 7—8,5 mm. 

Sjælden (J, B). Horsens, Oustrup og Grove ved Herning, 
Hammer og Lundby bakker ved Ålborg; flere steder på Born- 
holm (f. eks. Rønne, Arnager, Slusegård, stranden n. f. Nexø, 
mellem Sandvig og Allinge, Hammeren). Især på solåben, tør, 
ret fast grus- eller sandbund med græs- eller Calluna-vækst. 
Maj-sept., i antal maj-juni og sept. 

3. C. maculåris Dej. Kendelig fra de foregående ved 

betydelig bredere på siderne stærkere rundet pronotum og 

bredere vingedækker. Ligner iøvrigt den foregående, dog er 

pronotum ofte noget mørkere og vingedækkernes skulderplet 

ofte noget mere ubestemt afgrænset. Undertiden har vinge- 

dækkerne lysere søm og en lille, lys plet ved spidsen. Længde 

7,8—10 mm. 

Sjælden (J, Ø, B). Silkeborg, Thorsager, Holstebro, Ran- 
ders, Mors, Frederikshavn; sandbakker i det sydvestlige Fyn 

(i antal), Rørvig, Tisvilde; Bornholm (bl. a. ved Rønne og 
Sose). På solåben, meget tør, løs bund. Maj-sept., hyppigst 
i juni og sept. 

4. C. humerålis Fourcr. Oversiden nøgen, blankt sort, 

pronotums siderande, ofte også for- og bagrand, lysere, vinge- 

dækkerne med gul siderandstribe, der fortil udvider sig til en 

aflang skulderplet, følehorn og ben brungule. Hovedet i mid- 

ten ret spredt, ved øjnene rynket punkteret. Pronotum kun 

meget lidt bredere end hovedet og kun meget lidt bredere 

end langt, punkturen i midten ret fin og spredt, mod randene 

tættere og grovere. Vingedækkerne med meget kraftigere stri- 

ber end hos de foregående, mellemrummene hvælvede, blanke, 

kun yderst fint og spredt, meget utydeligt punkterede. Længde 

8,5—11 mm. 

Meget sjælden (Ø,? B). Kun fundet enkeltvis følgende 
steder: Højstrup i Stevns mellem børnehjemmet »Ebenezer« 
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ø. f. Lund og Lille Tårøje (?2/, 1917), Rørvig; () Arnager, (?) 
Slusegård. I Sverige er den regelmæssigt fundet sammen med 
angularis, i Tyskland på åben Calluna-hedebund, især ved 
kanten af fyrreplantninger. Især maj—sept. 

23. slægtsgruppe Odacånthini. 

Nærstående til den forrige gruppe (Lebiini), men 

adskilt fra den ved, at det næsten cylindriske prono- 

tum er betydeligt længere end bredt og på siderne 

kun ufuldstændigt randet. 

1. Odacåntha Payk. 

Hovedet bredere end pronotum, bagtil indsnøret og 

med en kort hals, tindingerne lange. Pronotum meget 

smalt. Vingedækkerne langstrakte. Kløerne simple. 

Hos hannen er forfødderne kun ganske svagt ud- 

videde. 

1. O. melanura L. (fig. 102). Hoved og pronotum metal- 

lisk blågrønne, vingedækkerne gulrøde med blåsort spidsplet, 

følehornene sorte med lys rod, benene rødgule med mørkere 

knæ og fødder. Pronotum ca. ”/, gang længere end bredt, tvær- 

rynket og med spredte, kraftige punkter, bagtil let indsnøret. 

Vingedækkerne med fine, bagtil svagere punktstriber. Længde 

6,3—7,5 mm. 

Udbredt, men ikke almindelig (J, Ø, B). På sø- og mose- 
bredder; med bevoksning af Phragmites! ellery:Typha.… Héle 
året, talrigst om foråret ved sigtning af opskyl. Overvintrer 
som imago i bladskederne eller hule stængler. Talrigst i april. 
Æglægning iagttaget i maj, fremkomne larver var halvvoksne 
81, forpipning 

24. slægtsgruppe Brachynini. 

Adskilt fra de tre foregående grupper ved, at kind- 

bakkernes yderfure har et børstehår, at panden på 

hver side inden for øjet kun har een børste, og at ba- 
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kroppen har 7 (9) eller 8 (3) frie bugled (det sædvan- 

lige antal frie bugled hos løbebillerne er 6). Den dan- 

ske slægt udmærker sig yderligere ved, at vingedæk- 

kernes spidsrand har en smal hudsøm. 

Fig. 102. Odacantha melanura ?. Xx 7. 

Arterne kan ved at udgyde analkirtlernes væske frem- 

kalde et lille knald og en blåhvid damp. 

T:" Bradicghus" "Weber. 

(Bombardérløber). 

Hovedet ca. så bredt som pronotum. Følehornenes 

3. led betydeligt længere end de andre led. Pronotum 



280 

hjerteformet. Vingedækkerne meget bredere end pro- 

notum. Kløerne simple. 

Hos hannen er forfødderne svagt udvidede. 

[ Å 
Fig. 103. Brachynus crepitans gg. x 6. 

1. Br. crépitans L. (fig. 103). Hoved og pronotum rust- 

røde, vingedækkerne metallisk blågrønne, blå eller blåsorte, 

matte som følge af tæt, skælagtig mikroskulptur, følehorn og 

ben rustrøde, 2.—3. følehornsled oftest, skinnebenene under- 

tiden mørkere. Hoved og pronotum med spredte, børstebæ- 

rende punkter. Pronotum ca. så bredt som langt, bagtil til- 

smalnet, siderne bagtil indbuede, baghjørnerne retvinklede. 
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Vingedækkerne fint, gult, næsten nedliggende behårede, 

spredt og fint punkterede, med svage længdestriber og svagt 

hvælvede stribemellemrum. Længde 6,5—9,5 mm. 

Meget sjælden (B). Kun fundet ved Arnager, Sose odde og 
Lilleå. På solåben, noget tør lerbund, især under sten. Maj— 

sept., i antal i juni—juli og sept. Arten er efterhånden blevet 
sjældnere under terrænets opdyrkning. 

Alle afbildningerne er originale, tegnede efter naturen ai 

forfatteren. 



Løbebillernes larver 

Af Sv. G. LARSSON 

Larverne til de adephage biller kendes på, at deres 

ben altid består af seks afsnit, hvoraf tre ligger uden 

for knæet: skinneben (fibia), fod (tarsus) og kløer 

(unguli); typisk findes to kløer, men i en del tilfælde 

mangler den ene, og den resterende er blevet endestil- 

let. I modsætning hertil består benene hos de poly- 

phage billelarver af højest fem afsnit, af hvilke de to 

ligger uden for knæet: skinneben og fod; her mangler 

kløer som selvstændig dannelse, men foden er i sig 

selv kloformet og har overtaget alle en klos funk- 

tioner. 

Adephag-larverne mangler altid selvstændig over- 

læbe, idet pandeskjoldet danner hovedets forrand. Det 

er trukket ud i et særligt parti, nasale, hvis form som 

regel er meget artsfast og ikke blot afgiver gode 

skelnemærker, men ofte karakterer af stor systematisk 

betydning. Hos en del slægter bærer nasale på sin 

underside nær forranden en ret ubetydelig, midtstillet 

tand, hypodon (f. eks. fig. 11), der i sin opbygning 

afviger væsentligt fra nasales øvrige tænder. Dette 

hypodon er muligvis den stærkt reducerede overlæbe 

(Bengtsson, 1927). Andre teorier lader imidlertid 

overlæben indgå i nasales struktur. 

Af andre karakterer, som præger adephag-larverne, 

kan nævnes, at munddelene hos næsten alle familier 
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er stærkt fremadrettede. Kraniekapslen er lukket på 

undersiden, hvor den bagtil uparrede strubesøm 

(gularsuturen) ofte deler sig fremefter, omsluttende 

en lille strubeplade (gula). 

Ingen af de danske arter mangler ben. 

Bestemmelsen til familie af adephage billelarver 

kan ske efter nedenstående nøgle. Vandbillernes larver 

er behandlet i Danmarks Fauna, bd. 34, Vandkalve 

og Hvirvlere, side 150—226. 

ØB Bagkroppen blød uden tydelige rygskjolde, men 

med ét par trachegæller på siderne af hvert led 

og med 4 små kroge, analkroge, på det korte 

BRIAN ANAGYE Sie, Hvirvlere (Gyrinidae). 

Bagkroppen oftest med veludviklede rygskjolde, 

men oftest uden trachegæller og oftest uden 

analkroge. Hvis gæller findes (Peltodytes), da 

mindst to par på rygfladen af hvert led. Hvis 

analkroge findes (Dromius), da mere end 4.... WA 

Bagkroppen oftest med tydeligt analrør. Kindbak- 

kerne simple, oftest med veludviklet tand (reti- 

Sel) på. .indetranden. Landdyr, .…......4… Å. 

Analrør mangler. Kindbakkerne på inderranden 

med rende eller kanal, men uden eller med højst 

kure le Felis. Van ddyr ASE 3. 

sen med kunnen klo ...... Vandtrædere (Haliplidae). 

keremed to kløer ......4... Vandkalve (Dytiscidae). 

Larven krum. 5. bagkropsled på ryggen med et par 

store kitinkroge, der er fæstede til hver sin puk- 

kel; cercer mangler altid 

Sandspringere (Cicindelidae). 

Larven udrettet. Bagkroppen uden pukler og ki- 

tinkroge; cercer oftest veludviklede 

Løbebiller (Carabidae). 
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Sandspringere (Cicindélidae). 

1. Cicindela L. 

Sandspringerne afviger i bygning og habitus fra 

den almindelige type af campodeiforme larver. Såle- 

des er legemets akse ikke ret, men forsynet med flere 

a. Bh; 

Fig. 1. a. Kæbe af Cicindela campestris; b. kindbakke af 

C. hybrida. 

krumninger; fortil mellem forbryst og mellembryst 

er der en skarp bøjning (fig. 2), idet hoved og for- 

bryst tilsammen danner en plade, der holdes omtrent 

vinkelret på legemets hovedakse. Fra mellembrystet 

og bagud er legemet S-formet. På 5. bagkropsled er 

der på rygsiden et par store vorter, der har mange 

børster og enkelte kraftige torne. 

Det stærkt kitiniserede hoved er mørkt, undertiden 

med metalglans; det er noget bredere end langt, og 

pandeskjoldet når næsten helt tilbage til nakkehullet. 

Oversiden er fladt udhulet, og undersiden er stærkt 

nedadhvælvet, så profilen næsten bliver trekantet 

(fig. 2). Hals mangler. Panderanden (fig 4) består 
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hovedsagelig af det brede nasale, der har plan, svagt 

konveks forrand og nogle små tænder på siden. Der 

er 4—5 oceller på hver side, to store på hovedets over- 

side, to mindre på siden og desuden hos nogle en lille 

5. ocel. Følehornene er 4-leddede (fig. 3). Kindbakker 

(fig. 1b) er seglformede, ret slanke og med skarp 

AN 
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> 1 D)) 
ED ODA 
ANNES 

Ø —— 

AR 9); 

Fig. 2. Sandspringerlarve i jagtstilling i sit rør. 1—5 ocellerne; 

pilene angiver synsretning. (Weber). 

krumning nær grunden; kindbakketanden (retina- 

culum) er stor og kraftig. Kæberne (fig. 1 a) er robuste 

med kraftige torne og børster; basalleddet af den 4- 

leddede palpe (morfologisk korrekt: palpiger) og det 

inderste led af den 2-leddede yderflig (galea) er ind- 

byrdes forbundne med ledhud. På kæbernes inderside 

findes mellem stammen (stipes) og galea et ubetydeligt 

kitinstykke, der muligvis må tydes som rudimentær 

inderflig (Iqcinia). Galea og palpe rager omtrent lige 

langt frem. Underlæben er ligeledes robust og besat 

med kraftige børster; læbepalperne 2-leddede. 

Forbrystet er ligesom hovedet kraftigt sklerotiseret 

og stærkt farvet, undertiden med metalglans. Det er 

halvmåneformet med fremtrædende forhjørner; bag- 
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hjørner mangler, og den egentlige bagrand er meget 

kort. Ledforbindelsen mellem for- og mellembryst er 

meget bevægelig; mellembrystet er smalt og fremefter 

tilspidset. Rygskjoldene på mellem- og bagbrystet og 

på bagkropsleddene er både små og svage. Cercer 

mangler. Bagkropsspidsen er ikke rørformet som hos 

løbebillelarverne. Behåringen varierer på hoved og 

forbryst, men er iøvrigt ret svag, undtagen på ryg- 

siden af 5. bagkropsled og på bagkropsspidsen, hvor 

den danner kranse. På hver af de to rygvorter på 5. 

bagkropsled er der en meget lang og slank ydertorn, 

der er S-formet eller krogformet og peger fremad, og 

en kort indertorn, ”der'er rettet omtrent vinkelret på 

hovedaksen. Benene er kraftige, skinneben og fodled 

ganske korte. De to.kløer ersulige lange. 

Sandspringerne betragtes ofte, og vistnok med rette, 

som en specialiseret gruppe af løbebiller. Det samme 

er tilfældet med paussiderne, en lille gruppe tropiske 

adephager, der optræder som termitofiler og myr- 

meco filer. 

Sandspringerlarverne er rørboende dyr. De danske 

arter lever alle i jorden. Mange steder i troperne 

findes der imidlertid arter, hvis larver lever i hule 

plantestængler, og som et kuriosum kan det nævnes, 

at imago til en sådan sydøstasiatisk slægt, Collyris, 

er fundet i dansk rav. Larverørene er oftest næsten, 

men ikke helt lodrette. Når larverne jager, sidder de 

ved rørets munding, og hoved og forbryst udgør da 

tilsammen en fast prop. Føden består af insekter, 

der vandrer hen over hullerne og gribes af de lurende 

larvers kindbakker (fig. 2). Dyrene forankrer sig i 

rørene ved at presse rygvorter og bagkropsspids mod 

væggene. Rørenes dybde varierer efter jordbundens 

art og efter årstiden, om sommeren er de på ret fast 
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bund 20—40 cm dybe, på løs bund og om vinteren er 

de dybere. Hvor lang tid larverne bruger til deres 

udvikling, vides ikke med absolut sikkerhed, givet er 

det dog 'åt-de bruger mere end et år; sandsynligvis 

varer den samlede livscyklus 2 år. Æggene lægges over- 

fladisk i sand eller jord i løbet af forår og forsommer; 

kort efter klækkes den unge larve, der straks laver sig 

et rør, der ikke forlades under hele den påfølgende 

larvetid, der tæller 3 hudskiftestadier, og under for- 

pupningen, der finder sted et påfølgende år fra mid- 

sommer til september. I visse perioder bliver larve- 

røret dog lukket, nemlig når dyret ikke tager næring 

til sig: under hudskifterne, overvintringen og i puppe- 

tiden. Hvert individ overvintrer således mindst en 

gang som larve og en gang som ung imago. De gamle 

imagines uddør normalt i løbet af sommeren, og er- 

stattes hos hybrida og maritima af unge nyklækkede 

dyr, mens de unge biller af campestris og silvatica over- 

vintrer uden at forlade deres puppelejer. Larverne er 

kendt til'alle vore 4 arter. 

Artsnøgle. 

1. 2. følehornsled næppe mere end dobbelt så langt 

EH IE BAN 5 ord rs ere RE eres s 2. 

2. følehornsled omtrent 3 gange så langt som tykt 

Ed so SEER ss hon kl For ler ln 3. 

2. Oversiden af hoved og forbryst højst med svag me- 

talglans. Forbrystets randbørster normale og 

HOR AML. farvede 40 sas følte me sde 1.campnestris, 

Oversiden af hoved og forbryst med tydelig metal- 

glans. Forbrystets randbørster hvidlige, noget 

affladede og bredest over midten ... 4.silvatica. 

3. De to forreste tænder på hver side af nasale om- 

trent lige store (fig. 4 a). Forbrystet ikke særlig 

BEER KAL DEDAR SE sa dalet net badrere mye &hvbrida 
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Den mellemste af de tre tænder, der sidder på si- 

den af nasale, noget større end den forreste (fig. 

4 b). Forbrystet temmelig tæt hvidt behåret 

3. maritima. 

1. C. campéstris L. Højst svag metalglans. Robust. 2. 

følehornsled højst dobbelt så langt som tykt, højst så langt 

som de to yderste led tilsammen (fig. 3 a). De to forreste af 

dL [og 

Fig. 3. Følehorn, a. af Cicindela campestris, b. af C. maritima. 

de 3 små tænder, der sidder på siden af nasale, lige store (fig. 

4 a). Hoved og forbryst kun spredt besat med normalt farvede 

hår; forbrystet dog ret tæt randhåret. Yderste rygtorn ret 

kraftig, ikke særlig lang og først i spidsen temmelig stærkt 

krummet, den indre med kort basaldel og temmelig lang 

endetorn (længere end bred). Bagkroppens børster få, men 

kraftige. Længde 18—22 mm. 

2. C. hybridaL. Højst svagt metalskinnende. Mindre 

robust. 2. følehornsled omtrent 3 gange så langt som tykt, 

mindst så langt som de 2 yderste led tilsammen (fig. 3 b). De 

2 forreste af de 3 tænder, der sidder på siden af nasale lige 

store (fig. 4 a). Oversiden af hoved og forbryst spredt behåret, 

men denne behåring er hvidlig ligesom forbrystets tætte 

randbehåring, de enkelte hår bredest nær spidsen. Den ydre 
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rygtorn noget slankere end hos campestris og mere jævnt 

krummet over et længere stykke. Indre rygtorn med ret lang 

basaldel og temmelig kort endetorn (højst så lang som bred). 

Bagkroppens behåring noget rigere, men spinklere end hos 

campestris. Længde 18—23 mm. 

2 €maritimåa, Latr."Nærmest beslægtet med. hybrida- 

larven. Livlig metalglans, grøn og kobberglinsende på over- 

siden af hoved og forbryst og et lille stykke ned på kinderne. 

Følehornsleddene som hos hybrida. Af de 3 tænder, der sidder 

NENS 
Er AMEN 

Fig. 4. Nasale, a. af Cicindela hybrida, b. af C. maritima. 

på siden af nasale, er den mellemste større end den forreste 

(fig. 4 b), dog tydelig mindre end den bageste. Partiet mellem 

øjnene og forbrystets overside forholdsvis tæt besat med hvide 

hår, der er slanke ved grunden og bredest tæt foran spidsen ; 

også forbrystets tætte randbehåring hører til denne hårtype. 

Ydre rygtorn stor, men slank; grunddelen omtrent lige og dens 

krumning mindre end hos de 2 ovennævnte arter. Indre ryg- 

torn og bagkroppens behåring omtrent som hos hybrida. Læng- 

de 18—21 cmm. 

ÆACSsilvatica L. Hovedets og forbrystets .overside med 

ret livlig metalglans. Robust. 2. følehornsled næppe mere end 

dobbelt så langt som tykt, af længde med de to yderste led 

tilsammen (fig. 3 a). De to forreste af de tre små tænder, der 

sidder på siden af nasale, lige store (fig. 4 a). Hoved og for- 

bryst spredt besat med normaltfarvede børster; forbrystet 

dog ret tæt randhåret med hvidlige, svagt affladede hår, der 

er bredets over midten. Yderste rygtorn lang og kraftig, bøjet 

i størstedelen af sin længde, omend kraftigst i den yderste 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller 19 
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halvdel; den indre rygtorn med kort basaldel og ret lang ende- 

torn (lidt længere end bred). Bagkroppens behåring omtrent 

som hos hybrida. Længde 18—25 mm. 

Løbebiller (Caråbidae). 

Løbebillelarvens legeme består af hoved, tre bryst- 

led, ni bagkropsled samt analrøret, der oftest betegnes 

Følehorn 

Ocelgruppe 

Fig. 5. Nebria brevicollis, hovedets overside. 

som 10. bagkropsled, men som efter al sandsynlighed 

er et sammenvokset lemmepar båret af 9. bagkrops- 

led. Hovedet (fig. 5 og 6) er en kapsel, der bagtil er 

bevægeligt forbundet med forbrystet ved en ledhud, 

mens det fortil sammen med munddelene omgiver 

den snævre, vandretstillede mundspalte. Kraniekap- 

slen, der oftest er mere eller mindre affladet, består 

af tre eller fire dele, der er indbyrdes ubevægelige, 

nemlig de to sidedele (epicrania), der mødes på under- 

siden i strubesømmen og på oversiden i den uparrede 

issesøm; disse to skjolde danner alene rammen om 
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kraniets bageste abning, nakkehullet (foramen occi- 

pitale). Det tredie faste skjold er pandeskjoldet (frons 

eller frontale), den uparrede plade, der ligger fortil på 

oversiden, og som danner den øvre del af mundram- 

men; det når kun undtagelsesvis tilbage til kraniets 

bagrand. På hver side af frontales frie forrand er der 

et mere eller mindre skarpt fremtrædende forhjørne, 

pandehjørnerne (anguli frontales eller adnasalia), 

Kæbe 

Følehorn 

Ocelgruppe 

Fig. 6. Nebria brevicollis, hovedets underside. 

mens det midterste stykke af forranden udgøres af 

nasale, der varierer meget. Ocellerne er ordnet i en 

gruppe på 6 fortil på hver side, kun hos få er antallet 

ringere, og kun ganske enkelte er helt blinde. Føle- 

hornene (antennerne) sidder i kraniets forhjørner, de 

er 4-leddede med et oftest ganske lille følehornsved- 

hæng på ydersiden af 3. led. Kindbakkerne (mandib- 

lerne) er altid veludviklede og har som regel ligeledes 

veludviklet kindbakketand (retinaculum); som oftest 

er kindbakkerne af den slanke, seglformede type, 

men hos et mindre antal slægter er de ganske korte, 

79” 
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hos enkelte arter endda næppe længere end brede. 

Kæberne (maxillerne) består af et ganske kort; 

halvringformet grundled (cardo) og en veludviklet 

stamme (stipes), der bærer børster langs sin inderrand, 

og som i enden har to eller tre vedhæng, yderst den 

4-leddede kæbepalpe (hvis basale led dog helt kor- 

rekt er palpiger), i midten den næsten altid 2-leddede 

yderflig (galea) og inderst den uleddede inderflig 

(lacinia), der meget tit er reduceret eller mangler. 

Underlæben (labium) består af en hoveddel (præmen- 

tum); der fortil bærer de to 2-leddede læbepalper og 

den uparrede, midtstillede tunge (ligula); tungen er 

ofte kun svagt udviklet, men selv, hvor den mangler 

helt, finder man med ganske få undtagelser på præ- 

mentums forrand de to tungebørster, der hos nogle 

spreder bort fra hinanden, hos andre er samløbende. 

Hos nogle få slægter er hovedet bagtil halsformet 

indsnævret (fig. 5 og 6). 

Kroppen (fig. 7) er langstrakt; dens hud består dels 

af større og mindre, faste plader, der giver dyret form 

og en vis fasthed, dels af blød, elastisk bindehud, 

der sætter det i stand til at ændre størrelse, således 

at det altid har en passende fasthed, hvadenten det 

er udhungret eller lige har indtaget et større måltid. 

Rygskjoldene (tergiterne) varierer ikke meget ind- 

byrdes på brystleddene og de 8 forreste bagkrops- 

led, de er simple oftest firkantede plader; på 9. bag- 

kropsled afviger rygskjoldet i og for sig heller ikke 

ret meget i sin bygning, ud over at det er forsynet 

med et par vedhæng, cerci, der kan være meget for- 

skellige; cercerne er som regel fast tilvoksede, men 

hos enkelte slægter er de bevægeligt tilleddede; de 

mangler blandt danske løbebiller højst hos en enkelt 

Dromius-art. 
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Fig. 7. Carabus nemoralis, fra oversiden og fra undersiden. 1. Spi- 
akel, 2. Rygskjold, 3. Cerce, 4. Analrør, 5. Sternum, 6. Sternellum 
interius, 7. Sternellum exterius, 8. Epipleurit, 9. Hypopleurit 

(Bengtsson). 
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På undersiden af brystleddene findes foruden min- 

dre skjolde altid 3 par ben (fig. 8), der kun er reduce- 

rede i ganske enkelte tilfælde; de består af hofte 

(coxa), hoftering (trochanter), lår (femur), skinneben 

(tibia), fodled (tarsus) og kløer (unguli); der er som 

regel to kløer, hos enkelte grupper dog kun en. Benene 

har størst bevægelighed i leddet mellem hofte og 

Fig. 8. Baglem og bagfod af Oodes helopioides. 

hoftering og i knæleddet. På siden og på undersiden 

af de 9 første bagkropsled er der en del plader, der er 

ordnede efter et bestemt system; deres udviklingsgrad 

og deres eventuelle indbyrdes sammensmeltning har 

nogen systematisk betydning. De er altid parrede i 

deres oprindelse, hvad der kun undtagelsesvis kan 

erkendes på den største af pladerne, sternum, der lig- 

ger fortil på hvert led; bagved sternum ligger to pla- 

der, sternella interiora, og uden for disse sternella 

exteriora, en på hver side; disse plader viser en tem- 

melig stor tilbøjelighed til at smelte sammen, navnlig 

på de bageste led. Imellem disse bugskjolde og ryg- 

skjolde ligger der på hver side to aflange sideskjolde 

på hvert led, nærmest mod ryggen epipleuriten og 

nærmest mod undersiden hypopleuriten. 

Helt forskellig herfra er formen på det, der alminde- 

ligvis betegnes som 10. bagkropsled, analrøret, der 

efter al sandsynlighed består af de basale dele af det 
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sammensmeltede lemmepar på 9. bagkropsled. Det er 

rørformet og har på spidsen et udskydeligt organ, 

pygopodium, der ofte bærer korte fingerformede ved- 

hæng. I analrør + pygopodium har larverne et meget 

virksomt »7. lem«. Spiraklerne, åndehullerne, er ring- 

formede og findes med et par på 1. brystled og på 

1.—8. bagkropsled. 

Man kan finde æglæggende løbebiller fra det tidlig- 

ste forår til langt hen på efteråret, dog ikke den samme 

art gennem hele perioden. Den enkelte løbebillearts 

æglægningstid overskrider normalt ikke to—tre måne- 

der; de, der lægger æg om foråret, afløses senere af 

andre arter. Dette skifte mellem arter, hvis forplant- 

ning finder sted i forårsmånederne, og arter, hvis 

forplantning ligger senere på sommeren, falder i 

tiden omkring midsommer. Om enkelte arter ved man, 

at de begynder deres æglægning ret sent om efteråret 

og fortsætter i det tidlige forår, kun afbrudt af den 

egentlige frostvinter. Det er vistnok reglen, at æggene 

lægges kort efter parringsakten, oftest i små kuld på 

59—15 stykker, som regel samlet, men hos ikke helt få 

spredes de; der lægges oftest flere sådanne kuld, og 

da de fleste løbebiller er udprægede jorddyr, er det 

kun naturligt, at de af de allerfleste anbringes i jorden. 

Efter kun få dages forløb kommer larverne frem, og 

de ligner allerede da ret nøje de fuldvoksne larver; 

deres forskellige vedhæng afviger dog lidt, er oftest 

forholdsvis korte i de inderste led. Men desuden bærer 

unglarverne bagtil på frontale et provisorisk organ: 

ægtænder eller æglister. Det er ved hjælp af disse æg- 

tænder, at de spæde larver sprænger den seje æggeskal. 

Larver, der klækkes tidligere end midsommer, af- 

slutter deres udvikling i løbet af ganske kort tid, 

oftest omkring seks uger, hvorefter de danner sig et 
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puppeleje og forpupper sig, mens de larver, der klæk- 

kes efter midsommer, overvintrer på et eller andet 

larvestadium, hvilket er oftest artsbestemt, og de for- 

pupper sig det påfølgende forår; disse sidstnævnte 

arter har en larvetid på indtil en halv snes måneder. 

Da overvintring kun hos et mindre antal arter kan 

finde sted på ægstadiet og vistnok aldrig på puppe- 

stadiet, sker den hos forårsforplanterne på imagosta- 

diet, mens den hos efterårsforplanterne som regel 

finder sted både på larve- og imagostadiet. 

Løbebillerne opnår, i hvert fald her i landet, som 

regel kun én årlig generation. Efter forplantningsperi- 

oden går dyrene ind i en gold periode, hvis varighed 

er meget forskellig, den er almindeligvis længst hos de 

efterårsforplantende arter, og det er en vigtig årsag 

til, at mange imagines af denne kategori formår at 

overvintre for først at uddø i løbet af forår og forsom- 

mer. De fleste individer gennemfører kun en enkelt 

forplantningsperiode, og den golde periode ender med 

døden; et mindre antal (procenten veksler fra art til 

art) formår dog at genoptage forplantningen i en eller 

flerenye perioder. Enkelte arter: afviger ved' at være 

to år om at gennemføre deres livscyklus, på lignende 

måde som sandspringerne. Puppetiden varer alminde- 

ligvis 2—4 uger, alt efter temperaturen. 

De fleste løbebiller er rovdyr både som larver og 

som imagines; de fleste er rovdyr i al almindelighed og 

overmander det bytte, der falder for, men ikke få har 

specialiseret sig i ganske bestemt bytte, således lever 

Carabus for en stor del af regnorme, Calosoma af som- 

merfuglelarver, flere Dyschirius- og Bembidion-arter af 

rovbillerne Bledius og deres larver, som de opsøger i 

deres underjordiske gange, og i hvert fald imago af 

Cychrus af skalbærende snegle. Foderdyrene er ofte 
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meget større og kraftigere end løbebillen, men når 

f. eks. en Carabus-larve angriber en betydelig tungere 

regnorm, så bider den sig fast med sine kindbakker 

og lader ormen bugte og vride sig, så galt den vil; 

når ormen er grebet, bearbejder larven den kraftigt 

med kindbakkerne, hvor ikke mindst retinaculum er 

vigtigt som ødelæggelsesorgan, og samtidig gylper 

den fordøjelsesvæske, de brune dråber, som ofte 

træder ud af munden på dyrene, når man tager dem, 

ind i såret; denne fordøjelsesvæske tjener imidlertid 

ikke blot til at opløse byttets indre dele, men også til 

at lamme og dræbe det; byttedyrets voldsomme vrid- 

ninger kan muligvis være rovdyret ubehagelige nok, 

hvis det ikke får ordentlig fat ved første greb, men de 

ER torsk, fremmest en 'stor 'hjælp "under den videre 

fordøjelse. Dette kan man nemt se ved forsøg; fodrer 

man en pupperøver med friske spinderlarver af strut- 

tende sundhed, bliver de til døde uformelige klumper 

i løbet af kort tid, fodrer man den derimod med syge, 

halvdøde larver, så har den vanskeligheder ved at få 

dem helt udnyttet; i sidste tilfælde må den nemlig 

gennemtygge hele foderlarven for at få sin fordøjel- 

sesvæske ud i alle dele af ofret, mens dette i første til- 

fælde ved sine livlige vridninger hurtigt selv spreder 

den indpodede gift i hele sit legeme. Så snart fordøjel- 

sesvæsken har virket, drikker og labber rovdyret 

den dannede næringsvæske i sig. Denne form for for- 

døjelse, fordøjelse uden for legemet, extraoral fordø- 

jelse, hos mange løbebiller står i forbindelse med den 

ganske snævre mundspalte, der kun tillader optagelsen 

af flydende føde. Ikke få løbebiller lever i hvert fald 

delvis af planteføde, men heller ikke de er i stand til 

at sluge de eftertragtede plantedele, men må lade sig 

nøje med at gennemtygge de pågældende blade eller 
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umodne frø, der oftest er genstand for deres angreb, 

for derefter at opsuge de udtrådte plantesafter. Dette 

er grunden til, at de blade, som f. eks. kornløbebillen 

har betygget, får et så underlig sammenkrøllet og 

mishandlet udseende. 

Løbebillernes økonomiske betydning er ikke særlig 

stor, de allerfleste hører til de neutrale insekters store 

skare, men enkelte, f. eks. kornløberen, kan lejlig- 

hedsvis optræde skadeligt på vore afgrøder. Modsat 

har man udnyttet de særprægede ernæringsvaner, 

som pupperøverne har, i kampen mod de for forst- 

væsnet så skadelige spinderlarver, som et led i de 

biologiske bekæmpelsesmetoder; det er især i Amerika, 

at pupperøverne er blevet benyttet på denne måde. 

Man kender larver til alle de i Danmark forekom- 

mende slægtsgrupper undtagen til Perigonini. 

Nøgle til slægtsgruppe. 

i DET MOR RUN REN AE ETERN ARTE NERE 2. 

Ban Mod td RIGER KRAN MEDIAN TET HARE 8. 

2. Cercerne kortere end længden af det bærende ryg- 

skjold, rummet imellem dem bredere end langt 

(fig. 29). Små larver (højst 8 mm lange).'...... 3: 

Cercerne tydelig længere end det bærende rygskj old 

rummet imellem dem tydelig længere end bredt 

RL ASA rs na been en MeD de te ER JE Å. 

3. Rygskjolde meget svagt udviklede. Følehornsved- 

hænget sidder fortil på siden af det opsvulmede 3. 

5, ones Run 23. Brachynini (p. 432). 

Rygskjolde brede og veludviklede (fig. 29). Føle- 

hornsvedhænget sidder på spidsen af det slanke 

3. led 2.7.7 Scaritini pars (DYSCRiris) (PT II5% 

4... Rygskjolde brede og veludviklede. Cercer båndfor- 

mede med noget affladet tværsnit (fig. 32). Læng- 

de højst 10 mm 7. Scaritini pars (Clivina) (p. 335). 
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Rygskjoldene dækker kun delvis kroppens overside. 

Kercer méd'kredsrundt tværsnit slige OK 5; 

Galeas endeled mindst 4/5 af basalleddet, oftest 

længere. Cercerne mere eller mindre indadbøjede, 

så rummet imellem dem bliver ovalt. Længde 

51 Read 1 1. r Hoorn ESSEAE RR ERE SES TS DS) 6. 

Galeas endeled højst 4/5 af basalleddets længde (fig. 

BE SND Gercérranderledes 002030 25 bre seen Fr 

Palpernes endeled delt i 2 eller 3 småled. Mindre 

end 6 oceller i hver gruppe. Nasale med 3 tænder, 

den midterste oftest mest fremtrædende (fig. 36) 

10. Treehini'(p350). 

Palpernes endeled udelt. Altid 6 oceller i hver grup- 

pe. Nasale anderledes, oftest affladet i midten 

USE 1 by SØRME EG 9. Bembidiini (p. 343). 

1. følehornsled kortere end 2. Næstsidste kæbe- 

palpeled meget lille, næppe længere end ende- 

leddet (fig. 37). Nasales forrand tobølget og med 

talrige fine tænder. Længde højst 12 mm 

1VarPogoninl (p. 354) 

1. følehornsled længere end 2. Næstsidste kæbe- 

palpeled af normal størrelse, meget længere end 

endeleddet (fig. 33). Nasales forrand anderledes, 

aldrig tobølget. Stor larve (indtil 28 mm) 

8. Broscini (p. 342). 

Retinaculum 2-delt (fig. 24). Lacinia så lang som 

galeas basalled, der er mere end dobbelt så 

langt som endeleddet ..... 4. Omophronini (p. 329). 

Retinaculum udelt, men ofte tandet. Galeas basal- 

led højst dobbelt så langt som endeleddet, oftest 

BEER DER ANSET NEDRE Sall vd son 9. 

Cercer tilleddede, men ikke leddelte (fig. 21 og 39) 10. 

Cercer ubevægeligt tilvoksede, uleddede eller led- 

BEER BO RL NENS ABER. be eN KE 12 

Følehorn meget længere end hovedets bredde (fig. 

BELT SL AUG ENES DIE ER 12. Panagaeini (p. 358). 

Følehorn højst så lange som hovedets bredde (fig.20) 11. 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
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Kløerne ulige lange. Nasales tænder enten korte, 

kun ragende ganske lidt frem foran den øvrige 

panderand (Nebria, fig. 5), eller lange, men i så 

fald når kløften imellem de to midterste rigelig 

ned forbi den nærmeste sidetands fæste (Leistus, 

Ul KE SEG Ro ae NAR Es eE REEL 2, Nebriniie 

Kløerne omtrent lige lange. Nasales tænder altid 

lange, men kløften mellem de to midterste når 

ikke helt ned til den nærmeste sidetands fæste 

(fig. 20). Længde højst 9 mm 

3. Notiophilinisøp: 

Kæbevedhængene afvigende bygget; galeas ende- 

led består af en normaltyk basaldel og en bør- 

steformet endedel (fig. 28). Retinaculum kraftigt 

savtakket. Nasale 2-tandet .. 6. Loricerini:(p. 

Kæbevedhængene normale, galeas endeled består 

uske af fo ulige tykke afsnil sen es Ve i SE 

Rygskjoldene dækker kroppen helt eller næsten 

helt, så der, set, fra .oven, højst..er et ganske 

smalt blødhudet parti ved siderne synligt (fig. 7) 

Rygskjoldene dækker kun kroppen delvis, så der, 

set fra oven, er et temmelig bredt blødhudet parti 

ved:siderne synligt: (fig. A5) 20523 Bræt llestee 

Larven bred, bådformet. Cercerne kortere end det 

bærende rygskjold (fig. 15 og 16) 

VhuCyvehrintle 

Larven ikke påfaldende bred. Cercerne længere, 

mindst af længde med det bærende rygskjold.. 

Panderanden indbuet uden fremtrædende nasale. 

Hovedet påfaldende lille (fig. 43) 15. Licinini (p. 

Panderanden ikke indbuet, nasale af varierende 

form; Hovedet ikkepåfaldendeslille hall am 

Følehornsvedhænget sidder fortil på ydersiden af 

3. følehornsled. Cercer temmelig lange og slanke, 

uden: horn (fg 41 OHM) andre anede 

Følehornsvedhænget meget lille, siddende på enden 

af 3. følehornsled. Cercer kraftige, hornformede 

318). 

325). 

334). 

13; 

14. 

18. 

TR 
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18, 

19: 

20. 

VAR 

22. 

23. 

24. 

25. 
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med iøjnefaldende knuder eller horn (fig. 11—14) 

1 a. Garabini(p./502). 

Nasale optager næsten hele panderanden mellem 

påandehjørnerne! (fig::41).......-13.Chlåenåiini(p. 359). 

Nasale optager kun omkring halvdelen af pande- 

EN 5 hare sk ds 14. Oodini (p. 362). 

enes ed deEe (HE FA) ls sold it s Se ER» 0 19% 

Heer Heede 277, 5 varer ENE hr stk eg et ARE 

1. følehornsled så langt som 3. og 4. led tilsammen. 

Slor larver …16,Pteroøostichini-pars (Abaz).(p389): 

1. følehornsled kortere end 3. og 4. led tilsammen. 

Genemsående'ret små larver 4.47 2ELAØK. she 20. 

Nasale ganske flad med 6 korte tænder (fig. 76). 

Kindbakkernes skærerand fint savtakket 

22.0 dacanthini(p.439. 

Nasale anderledes. Kindbakkerne ikke savtakkede 

2l:Lebiini.pars (p: 421): 

Cercer enten med forholdsvis få ret store knuder og 

srene (Elaphrus, fig. 26) eller med mange små 

børstebærende knuder (Blethisa, fig. 25). Nasale 

EET le SE Tap nTiInT ip] 331) 

Cercerne anderledes. Nasale kun sjældent tilspid- 

er FEE EON ERE REE DERIETE, SAGERNE VIENNE 22. 

marie rmangler totalt (de. SER bro SEE 23: 

Lacinia findes, dog ofte i reduceret form, men al- 

(id smarkeret. ved en.børste: (fig: 48:0g/ 58). . 560 25. 

Følehornsleddene alle mindst dobbelt så lange som 

tykke, de 3 inderste omtrent lige lange; føle- 

hornsvedhænget sidder tæt ved spidsen af det 

BREFeNde led …… ener us 11 bb; Patrobini (pp, 358 

Følethornene anderledes bygget........00000040 2d. 

1. og 3. følehornsled på det nærmeste lige lange, 2. 

5 sr VÆRN ED EG 20. Masoreini (p. 420). 

1. følehornsled tydelig kortere end 3. led 

21. Lebiini pars (p. 421). 

Kindbakkerne slanke, mindst 3 gange så lange 

som brede ved basis (fig. 53). Rygskjoldene of- 
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test med tydeligt afgrænsede siderande (fig. 55) 

16. Pterostichini pårs ip. SER; 

Kindbakkerne kraftigere, oftest væsentlig min- 

dre end 3 gange så lange som brede ved basis 

(fig. 57). Rygskjoldene uden afgrænsede side- 

rindentte, BO) 14152000 1 SNE ORDER 26. 

26. Kløer lige lange. Stipes på kæberne nær midten 

delt. af en bleg bværsønie mv us + ms FUREDE JUAN Jr 

Kløer ulige lange. Stipes udelt 19. Harpalini (p. 402). 

27. Nasale med 2 store, dybt adskilte tænder (fig. 59) 

18. Zabrini (p. 401). 

Nasale med 4—6 små ensartede og tætstillede tæn- 

er ISO ERE ned Been 17. Amarinii(p: 390): 

1a. Carabini. 

Larverne til denne slægtsgruppe er meget ensartet 

byggede (fig. 7). De er kraftige og stærkt kitiniserede. 

Hovedet mangler hals; det har 6 oceller på hver side. 

Følehornsvedhænget er ganske lille og sidder på spid- 

sen af 3. følehornsled. Kindbakkerne er kraftige og 

krumme, de har velafsat retinaculum, der er udelt og 

glatrandet ligesom spidsedelen. Også de andre mund- 

dele er korte og kraftige, og kæbernes lacinia er tydelig. 

Kroppens kitinplader er veludviklede; rygskjoldene 

dækker kroppen næsten helt. Cercerne er typisk ube- 

vægeligt tilvoksede, uleddede, kraftigt kitiniserede og 

oftest ret korte. De ret kraftige ben har to lige lange 

kløer. 

Slægten Cychrus henregnes ofte til Carabini, men 

det er næppe berettiget; ikke mindst larvemorfologien, 

men ikke udelukkende den, viser den særstilling, som 

Cychrus indtager (i fællesskab med nogle få andre, 

mest amerikanske slægter). Derimod er der ingen tvivl 

om samhørigheden af Calosoma og Carabus. 
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Calosoma synes at være langt den ældste; man har 

fra jura-perioden, jordens mellemste middelalder, fund 

af en løbebillle, som i hvert fald står denne slægt 

meget nær. Langt yngre må Carabus være; den har 

næppe eksisteret længere tilbage end ældre tertiær- 

tid. Der skal nævnes et enkelt træk blandt mange, der 

viser denne udvikling fra meget primitiv Calosoma 

(endnu primitivere end de nulevende) til Carabus, der 

må betegnes som denne løbebillegruppes foreløbig hø- 

jeste udvikling, blandt vore arter specielt repræsen- 

teret ved former som intricatus, coriaceus og violaceus. 

Hos Carabus intricatus har cercerne foruden det 

endestillede horn endnu to: et meget kraftigt rygstil- 

let og et noget svageré -sidestillet. I tilknytning til 

hvert af disse tre horn er der en børste. Desuden findes 

der på det endestillede horn to børster, proximalt en 

nedadrettet og mere distalt en opadrettet. Iøvrigt er 

cercerne nøgne. Hos mere primitive former, som f. eks. 

Carabus cancellatus (fig. 11 a), er hornene kun udviklet 

som knuder, men de samme børster findes. Denne 

fuldkomne udvikling opnås dog kun hos de ældre 

larver; på 1. stadium er knuderne langt mindre 

iøjnefaldende, men de fem børster findes. Hos Calo- 

soma er cercerne hos den ganske unge larve endnu 

slankere end hos primitive Carabus, og de adskiller 

sig således ikke væsentligt fra cercer, som man finder 

dem hos flertallet af løbebillelarverne. Hos nogle ny- 

klækkede Calosoma-larver, f. eks. auropunctatum, er 

cercerne ikke fast forbundne med 9 leds rygskjold, 

men adskilt fra dette ved en lysere bindehud (uden at 

der dog er tale om nogen ledbevægelighed). Denne 

egenskab står endnu klarere hos nogle amerikanske 

Calosoma-arter, hvorved cercerne får lighed med 

cercerne hos den unge Nebria, ja hos en ikke artsbe- 
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stemt larve, der findes i et amerikansk museum, er 

denne tilstand bevaret også på det afsluttende larve- 

stadium. Hos en del af de ganske unge Calosoma-larver 

kan man endvidere erkende en leddeling af cercen, 

således at de tre proximale af de nævnte primære 

børster bliver endestillede på de tre basale led, mens 

de to distale børster kommer til at sidde på spidsen 

af endeleddet. Dette viser hen til en endnu ældre til- 

stand blandt løbebillelarver, hvor cercerne var, som 

de i nutiden findes hos adskillige lebier. 

Man kan således følge udviklingen af en egenskab, 

der i sin oprindelige udformning fandtes hos relativ 

primitive former, men som under fylogenesen stadig 

rykkes længere frem i ontogenesen og på slutstadiet 

afløses af stadig mere avancerede tilstande. 

Den fuldvoksne larve viser det for hver art og slægt 

karakteristiske og særprægede, men det er gennem 

den unge larve, at man får mulighed for at se glimt 

af den fylogenetiske udvikling. 

Slægtsnøgle. 

1. Nasale 4-tandet, de indre tænder størst, og kløften 

mellem dem dybest (fig. 10); hypodon aldrig 

synlig fra oversiden. Læbepalper med kun et san- 

salelispå side se bønne heden nb Ås 1.Galosoma; 

Nasale af forskellig form, men når det er 4-tandet, 

og kløften mellem de indre tænder er dybest, 

da er hypodon synlig fra oversiden (fig. 11). 

Læbepalper med to sansefelter (undtagen hos 

BEER en ea RI SL SER ERR EEG HUEAT TER 2. Carabus. 

1. Calosoma Weber. 

Ligner meget Carabus-larverne, men er oftest mindre 

stærkt kitiniserede, således dækker rygskjoldene hos 
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de fleste arter i ringere grad leddenes overside. Ofte 

noget brunlige. Hovedet relativ bredt, tilsmalnet frem- 

efter. Frontale tydelig bredere end langt; nasale 

(fig. 10) udgør knap "/, af forranden, det er kort, 

mindst dobbelt så bredt som langt og har altid 4 korte 

tænder, af hvilke de midterste er størst; kløften her- 

imellem altid dybere end mellem de to tænder på 

samme side. Hypodon aldrig synlig fra oversiden. Fø- 

lehornene af længde med kindbakkerne, tydelig kortere 

end hovedets bredde. På kæberne er stipites og palper 

korte, 4. palpeled længst, de tre første påfaldende 

korte og plumpe; lacinia kort og kraftig. Læbepal- 

perne korte; tungebørsterne samløbende. Både kæbe- 

og læbepalper med kun et sansefelt. Cercerne har et 

enkelt horn, men er tillige tæt besat med småknuder. 

Calosoma-arterne overvintrer kun som imagines; 

de viser sig først sent om foråret og går straks igang 

med at lægge æg; i løbet af kort tid, ofte nogle ganske 

få dage, er de i stand til at aflægge et meget stort an- 

tal æg, undertiden et par hundrede eller endnu flere. 

Kort efter æglægningen dør imagines praktisk taget 

helt ud, næppe 6 uger efter deres fremkomst af over- 

vintringslejerne (i fangenskab under beskyttede for- 

hold har man dog fået dyr til at overleve, ja endog 

til at gentage forplantningen det påfølgende forår). 

Larverne vokser hurtigt, få uger gamle er de fuldvoks- 

ne, hvorefter de graver sig ned og forpupper sig. 

Puppetiden er også kortvarig, og allerede ved midsom- 

mer kan man finde unge imagines af auropunctatum 

og reticulatum; de unge imagines af inquisitor og 

sycophanta ser man derimod ikke, de bliver liggende i 

puppehulen, også efter afsluttet forvandling, her over- 

vintrer de og kommer først frem det følgende forår. 

— Calosoma-arterne afslutter således hele deres livs- 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller 20 
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cyclus i løbet af et par måneder og er uvirksomme i 

den øvrige lange tid af året. Det kan derfor heller ikke 

forbavse, at de i den korte tid udviser en meget vold- 

som livsførelse. Det tempo, hvori imago skal have sine 

kønsstoffer parat, og som larven skal gennemføre sin 

opvækst i, kræver meget store fødeoptagelser. Slægten 

er da også meget tidlig blevet bekendt for sin grådig- 

hed og er en af de få løbebiller, der har opnået et folke- 

navn, pupperøveren, der dog er misvisende, idet 

føden kun lejlighedsvis består af pupper, men i langt 

overvejende grad af sommerfuglelarver. Det er særlig 

de arter, der er i stand til at klatre i buske og træer, 

og som kan flyve, der har opnået berømmelse, først 

og fremmest Calosoma sycophanta. Disse biller er 

henvist til en kost, der ofte tillader orgier af frådseri, 

og som bevirker, at pupperøverne fra en forstmands 

synspunkter må betragtes som særdeles nyttige dyr; 

de er blandt de få biller, der ligefrem er blevet dyr- 

ket som led i bekæmpelsen af skadedyr. Sådanne 

eksperimenter er i vid udstrækning udført i Nordame- 

rika, hvor man har forsøgt sig med pupperøvere af 

både amerikansk, asiatisk og europæisk oprindelse. 

Den art, som gennem disse undersøgelser må betragtes 

som den virksommeste larvedræber, er Calosoma 

sycophanta, der i meget stort tal er blevet udsat i de 

amerikanske skove. — Arterne er væsentligst skum- 

ringsdyr. — Slægten er udbredt over de varme og tem- 

pererede egne af alle verdensdele. Larven kendes til 

alle 4 danske arter. 

Artsnøgle. 

1. Undersidens plader med talrige ganske fine hår, af 

hvilke der langs bagranden af sterna findes en 

række På car oNeE DITTE BE 2. sycophanta. 
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Bagranden af sterna med færre børster; under- 

sidens børster 'som., helhed kraftigere 4 22 als ds 

2. Sternella interiora små og ovale (fig. 9a) 1.inquisitor. 

Sternella interiora mere eller mindre rektangulære 

mæt ret skarpe hjørner (fg. 9 08 dd) 2 ses Ea 

Fig. 9. Calosoma, undersiden af 6. bagkropsled. a. inquisitor, 

b. sycophanta, c. auropunctatum, d. reticulatum. 

3: Cerci ret grove; 2. og 3. kæbepalpeled omtrent lige 

Er Ler AR NERE SS ae OS RR rs ERE: 3. auropunctatum. 

Cerci slanke og ret spinkle; 2. kæbepalpeled lidt 

Eee SE er BAT fanen MR nogle 4.reticulatum. 

1. C.inquisitor L. Nasales tænder er korte med afrun- 

dede spidser, de ydre ikke påfaldende mindre end de indre. 

Stykkerne mellem nasale og pandehjørnerne næsten retliniede 

(fig. 10 a). Kindbakkerne kun med en ganske svag knude ved 

a. FSR ER 

Bb: CERES 

Fig. 10. Calosoma, panderande. a. inquisitor, b. sycophanta, c. auro- 

punctatum, d. reticulatum. 

grunden af retinaculum. 2. og 3. kæbepalpeled tværbrede. 

Bagkroppens rygskjolde uden fremstående baghjørner, und- 

tagen på 9. led, hvor de er spidsvinklede, men ikke skarpe. 

Undersidens skjolde (fig. 9 a) meget små, ovale, uden særlig 

randbehåring. Cerci robuste og ujævne, omtrent lige kraftige 

20% 
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til lidt uden for ryghornet, derefter stærkt afsmalnede mod 

spidsen; de divergerer kun lidt. Længde 20—26 mm. 

Imago er et flyvende og klatrende dyr, mens larven ude- 

lukkende holder sig til jorden. 

2. C.sycophånta L. Nasale omtrent som hos inquisitor, 

men lidt længere. Stykket mellem nasale og pandehjørnerne 

ret stærkt buet (fig. 10 b). Kindbakkerne med temmelig stor 

knude ved grunden af retinaculum. 2. og 3. kæbepalpeled 

lige lange, rigelig så lange som tykke. Baghjørnerne på ryg- 

skjoldene af 6.—8. bagkropsled er temmelig skarpt retvink- 

lede, og på 9. led er de spidsvinklet udtrukne; langs bagran- 

den af- de fleste sterna ca. 20 små børster (fig. 9 b). Cerci 

kraftige, jævnt tilspidsede fra grunden, og uden for ryghornet 

opadbøjede i en flad, jævn bue; de er vortede ved grunden, 

glatte mod spidsen og divergerer temmelig stærkt. Det ret 

store og kraftige horn sidder lidt inden for midten af cercen. 

Længde 30—38 mm. 

Både larve og imago klatrer. 

3. C. auropunctåtum Hhbst. Nasale ligger dybt i fron- 

tales forrand og når ikke nær frem på højde med de meget 

store pandehjørner; tænderne spidse, de ydre mindst; det 

inderste indsnit dybt (fig. 10 c). 2. og 3. kæbepalpeled om- 

trent lige lange, ca. så lange som tykke. Bagkroppens ryg- 

skjolde dækker kroppen helt fra side til side, de har korte 

fremstående baghjørner, der er afrundede undtagen på 9. led, 

hvor de er tilspidsede. Undersidens skjolde (fig. 9 c) større end 

hos de foregående arter og med kun få, men ret kraftige 

børster; sternella interiora store og rektangulære. Cerci store 

og grove, med temmelig ujævn overflade; de er lige tykke til 

uden for ryghornet; de divergerer kun lidt; hornet stort og 

kraftigt, siddende omtrent lige langt fra fæste og spids. Længde 

25—35 mm. 

Hverken imago eller larve klatrer. 

4. C.reticulåtum Fabr. Nasales tænder forholdsvis 

spidse, de ydre mindst; stykket mellem nasale og pande- 
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hjørnerne har et vinkelformet knæk (fig. 10 d). Kæbepalper- 

nes 2. led er lidt længere end tykt, længere end det svagt 

tværbrede 3. led. Bagkroppens rygskjolde mangler helt frem- 

stående baghjørner, undtagen på 9. led, hvor de træder frem 

som ganske korte tænder. Undersidens kitinskjolde (fig. 9 d) 

af form omtrent som hos auropunctatum, dog noget mindre. 

Cerci næsten helt glatte, temmelig lange og slanke, forholds- 

vis spinkle; de er næsten helt rette og aftager jævnt i tykkelse; 

de divergerer tydeligt, men i ringere grad end hos sycophanta; 

det lille ryghorn sidder inden for midten af cercen. Længde 

25—30 mm. 

Imago jordbunden, larven anføres at kunne klatre. 

å., Girabus Ps 

Sorte, undertiden med et svagt brunligt skær. Hove- 

det firkantet med oftest svagt rundede sider, mindst 

så bredt som langt, oftest lidt bredere. Frontale på 

det nærmeste så langt som bredt; nasale varierer både 

i udseende og størrelse. Hypodon ofte ganske lille og 

ikke altid synlig fra oversiden. Følehornene varierer, 

men er aldrig længere end hovedets bredde. Kindbak- 

kerne kraftige, men slankere end hos Calosoma. 

Kæberne med korte og brede stipites, palperne oftest 

relativ slanke. Både kæbe- og læbepalper ender i san- 

sefelter, kæbepalperne almindeligvis i et, læbepalperne 

i to. Cerci har et eller to horn, et som regel stort ryg- 

stillet og eventuelt et mindre sidestillet. 

Blandt Carabus er der både forårsforplantende og 

efterårsforplantende arter. De store æg lægges almin- 

deligvis spredt, en halv snes stykker ad gangen. Lar- 

verne er natdyr ligesom de fleste imagines, de til- 

bringer dagen i ofte selvgravede gange i jorden, hvor- 

fra de efter mørkets frembrud kommer frem for at 

søge bytte, der for en væsentlig del består af regn- 

orme, men også af snegle og andre smådyr. Slægten 
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Carabus forekommer kun på den nordlige halvkugle, 

i et overordentlig stort antal arter i den gamle ver- 

den og i ganske få i Amerika. Larven kendes til alle 

de danske arter. 

(Da | 

As] 

Artsnøgle. 

Nasale udgør ca. "/, af hele panderanden (fig. 11— 

Faye Aar 1505, RET SURE sanser totale sod VÆ 

Nasale udgør meget mindre end ”/, af panderanden 

(ha, 12400640 BELEK SÆL ESS, LSE SAD må Aas KAN SENER 14 

Nasale med 4 store veladskilte, fremadrettede 

tænder. (fo. FB ar HØ ars keen teser BE vE 

Nasales,tænder anderledes (is 11). ds tons re Bi 

Bagranden af 9. bagkropsleds rygskjold dybt ind- 

skåret, baghjørnerne afsat som brede, retvink- 

lede JANNET 100. skiltes FIG. reder ber, 4. clathratus. 

Bagranden af 9. bagkropsleds rygskjold næppe ind- 

skåret, baghjørnerne afrundede eller højst gan- 

Se MAT Frehr rende SST SR AR SR Å. 

Læbepalpernes endeled med 2 sansefelter'i spidsen" 75; 

Læbepalpernes endeled med kun et sansefelt 

5. granulatus. 

Læbepalpernes endeled omtrent dobbelt så langt 

Læbepalpernes endeled kun lidt længere end 1. led 

3. nemoralis. 

Nasale i midten med et skarpvinklet, ret dybt ud- 

KREERET SER, OR SP BRL ken M 2. Ar VemnsTe 

Nasales udsnit er fladt buet uden skarpe vinkler 

ER ESSEN EET URO 1. cancellatus. 

ERE ET SENGE 10. 

ERR RE ENE NE 8. 

Baghjørnerne på 9. bagkropsleds rygskjold tyde- 

IE BESEJRE FREIE BER SEMSEL 8. hortensis 

Baghjørnerne på 9. bagkropsleds rygskjold kun 

svactvålsalt'r a%hoge., so bitre ba hbn faret 9. 
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9. Nasale højst ganske lidt bredere end langt (fig. 

BENE Bi renen dk Barr arterie sket 6-conve ns 

Nasale mere end dobbelt så bredt som langt (fig. 

SEER ag TESS RR TEE ESS TEN ST DERS ERA 10:;glabratos: 

10. Sternella exteriora og interiora sammensmeltede 

bagtil på 6. og 7. bagkropsled; 9. bagkropsled 

kæedest foran midten vage. J9problematicns. 

Sternella exteriora og interiora ikke sammensmel- 

tede, på 6.087. bagkropsled; 9. bagkropsled 

EPE OVER EILER NS ANSE enn sn nnde, 7.mitens. 

ik Gerci med 2 veludviklede horn (fig. 14 a) 11. intricatus. 

CGerci oftest. kun med ryghorn, undertiden tillige 

ERE sanske lille sidehorn FIG GÆREN 12: 

12:42. følehornsled omtrent dobbelt så langt som 1. 

led. Hovedet og 9. bagkropsled har samme farve 

kk" de øvrige skjolde KONGES 240 I. coriaceus. 

2. følehornsled kun lidt længere end 1. led. Hovedet 

og 9. bagkropsleds rygskjold har en rødlig farve- 

kone"øg er lysere end-de øvrige skjolde og eerci 

FS yrrmolaeens: 

MES canececllåtus Illig. ”Nasale (fig. 11 a) udgør "/, af fron- 

taks samlede forrand, det er trapezformet, svagt indbuet 

med stumpvinklede hjørner. Hypodon synlig fra oversiden. 

Kindbakkerne ved grunden af retinaculum med kraftig 

ekstratand. Læbepalpernes endeled omtrent dobbelt så langt 

som grundleddet, i spidsen med to sansefelter. Rygskjoldenes 

baghjørner kun lidt fremtrædende på de næstbageste led, på 

95"baågkropsled helt afrundede. Cerci kraftige, vandrette, 

først i spidsen brat opadbøjede, med to korte, lige store horn. 

Længde 20—28 mm. 

Larve om sommeren. 

2. C.arvénsis Fabr. Nasale (fig. 11 b) udgør "/, af fron- 

tales samlede forrand, det er kort trapezformet, fortil med et 

skarpvinklet udsnit mellem kraftige tænder. Hypodon stor, 

synlig fra oversiden. Kindbakkerne med en lille ekstratand 

bag retinaculum. Læbepalpernes endeled omtrent dobbelt så 
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langt som det inderste, med to sansefelter. Rygskjoldenes 

baghjørner kun lidt forlængede på de bageste og næstbageste 

led, på 9. bagkropsled stumpvinklet afrundede. Cerci ret 

kraftige, vandrette, brat opadbøjede i deres yderste stykke, 

Fig. 11. Carabus, panderand og cerce. a. cancellatus, b. arvensis, 

c. nemoralis (panderanden fra undersiden), d. clathratus 

(efter Bengtsson). 

med to horn, af hvilke det sidestillede er lidt kraftigere end 

det rygstillede. Længde 13—20 mm. 

Larve om sommeren. 

3. C. nemorålis Mill. Nasale (fig. 11 c) udgør "/, af fron- 

tales samlede forrand; det ligner nasale hos cancellatus, 

men forranden er noget dybere indbuet, og de 4 tænder 

lidt tydeligere afsat, i hvert fald hos ældre larver. Hypodon 

kort, men synlig fra oversiden. Kindbakkerne uden ekstra- 

tand. Læbepalpernes grundled kun lidt kortere end ende- 

leddet, der har to sansefelter. Rygskjoldenes baghjørner kun 

på de bageste led svagt forlængede, på 9. bagkropsled af- 

rundet stumpvinklede. Cerci med to små og ens horn. 

Længde 22—28 mm. 

Larve om sommeren. 
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CElsthråtns L.…Larven, robust; | Nasale (fig 14.4) 

ikke fuldt "/, af frontales forrand; det har to kraftige, men ret 

korte tænder. Hypodon stor og synlig fra oversiden. Læbe- 

palpernes endeled kun lidt længere end grundleddet, det har 

to sansefelter. Baghjørnerne på bagkroppens rygskjolde ret 

svagt fremspringende, på 9. bagkropsled rager de dog bagud 

som brede retvinklede lapper, hvorved bagranden bliver dybt 

indskåret. Cerci meget kraftige, deres overflade ru, tæt besat 

med større og mindre kitinkorn; de har to kraftige og omtrent 

lige store, spidse horn. Længde 27—34 mm. 

Larve om sommeren. 

5. C. granulåtus L. En af de slankeste Carabus-larver. 

Nasale (fig. 12 a) udgør "/, af frontales forrand, minder om 

nasale hos arvensis, men er kortere. Hypodon meget stor og 

synlig fra oversiden. Læbepalperne meget slanke, endeleddet 

kun lidt længere end grundleddet, med cylindrisk spids med 

kun et sansefelt. Baghjørnerne af Bagkroppens rygskjolde 

noget fremtrædende, men temmelig bredt afrundede, på 9. 

bagkropsled stumpvinklede og svagt afrundede. Cerci kraftige 

med 2 ret korte, lige store, spidse horn, der er fint kornede. 

Længde 18—26 mm. 

Larve om sommeren. 

6. convéxus Fabr. Beskrevet efter et eksemplar af 1. 

stadium. Nasale (fig. 12 b) udgør omtrent ”/, af frontales for- 

rand, godt og vel så bredt som langt og 4-tandet; kløften 

mellem de indre tænder er ikke ret dyb. Hypodon ikke synlig 

fra oversiden. Læbepalpernes endeled med 2 sansefelter. Bag- 

hjørnerne på bagkroppens rygskjolde tydeligt forlængede bag- 

ud, men ikke ret store; 9. bagkropsled uden sådanne forlængel- 

ser, men med stumpvinklede baghjørner. Cerci ret lange og 

ret jævnt opadbøjede, kun med et stort ryghorn. Længde 

af voksen larve sandsynligvis 18—23 mm. 

Larve om sommeren. 

7. C. nitens L. Nasale (fig. 12 c) knapt !/, af frontales for- 

rand, med 4 tænder, af hvilke de 2 midterste er lidt større end 
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de ydre og rager noget længere frem. Hypodon ikke synlig 

fra oversiden. Læbepalperne med 2 sansefelter. På alle bag- 

kropsleddene har rygskjoldene veludviklede baghjørner, der 

tager til i længde bagud; 9. bagkropsled bredest over midten. 

ennen RES 

Jette Bånser SA Jat MeD de 

SI 
d. 

Fig. 12. Carabus, panderand og cerce. a. granulatus, b. convexus 

(1. larvestadium), c. nitens, d. hortensis (efter Bengtsson). 

Sternella interiora rektangulære, noget længere end brede, 

på 5.—7. bagkropsled er de sammensmeltede. Cerci temmelig 

kraftige, stærkest opadbøjede i spidsen, hver med 2 store 

horn. Længde 14—20 mm. 

Larve om sommeren. 

8. C. horténsis L. Nasale (fig. 12 d). udgør knap !/, af 

frontales forrand, det er 4-tandet, de midterste tænder størst 

og længst fremspringende. Hypodon som regel netop synlig 

fra oven hos de større larver. Kæbepalperne er omtrent dob- 

belt så lange som stipites. Læbepalpernes endeled ca. dobbelt 

så langt som Grundleddet, med 2 veladskilte sansefelter. 

Bagkroppens rygskjolde med afrundede, tydeligt forlængede 

baghjørner. Fodleddet længere end hos glabratus, fuldt 3 

gange så langt som bredt. Cerci temmelig lange, ret kraftige 
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og fra grunden jævnt opadbøjede; de har kun et horn, ryghor- 

net, der er kraftigt og spidst. Længde 23—30 mm. 

Overvintrer oftest på yngste larvestadie. 

as C/prøblemåticus. Hbst…Nasale' (fig:"13 ay udgør 'om- 

trent "/, af frontales forrand, det har 4 spidse, fremadrettede 

tænder, af hvilke de midterste rager længst frem. Læbepal- 

rn paper tr El: 

4 
LS 

Fig. 13. Carabus, panderand og cerce. a. problematicus, b. glabratus 

(efter Bengtsson). 

ale 

pernes endeled ca. halvanden gang så langt som grundleddet, 

med 2 sansefelter. Bagkroppens rygskjolde med veludviklede 

baghjørner, afrundede undtagen på 9. led, der er bredest på 

midten. Sternella interiora næsten kvadratiske på de forreste 

bagkropsled, længere bagud langtstrakte og parvis sammen- 

smeltede på 6;,.7. og undertiden.5. bagkropsled tillige bagtil 

forbundne med sternella exteriora. Cerci fra grunden svagt 

opadbøjede, spidse, bagud kun lidt divergerende; af de tem- 

melig store spidse horn er det rygstillede lidt længere og kraf- 

tigere end det sidestillede. Længde 22—30 mm. 

Earve her i. landet muligvis om sommeren, mens den 

færøske race overvintrer på larvestadiet. 

10. C.glabråtus Payk. ligner hortensis-larven. Nasale 

(fig. 13 b) udgør ”/, af frontales forrand, det er dobbelt så 

bredt som langt og har 4 kraftige, stumpe tænder. Hypodon 

ikke synlig fra oversiden. Læbepalperne omtrent som hos 

hortensis. Bagkroppens rygskjolde med svagt udtrukne bag- 

hjørner, svagest på 9. led, hvor bagranden er næsten retliniet. 
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Fodled mindre end 3 gange så lange som brede. Cerci korte, 

kraftige, fra grunden jævnt opadbøjede med oftest 2 horn, 

af hvilke det rygstillede er veludviklet, det sidestillede ganske 

lille, ofte manglende. Længde 23—34 mm. 

Overvintrer som larve. 

11. C.intricåtus L. Nasale (fig. 14 a) udgør ikke nær ”/, 

af frontales forrand, det er ligesidet trekantet, noget bredere 

end langt, fortil spaltet. Følehornene meget slanke, 2. led 

BESES 

Fig. 14. Carabus, panderand og cerce. a. intricatus, b. coriaceus, 

c. violaceus (efter Bengtsson). 

ca. 4 gange så langt som tykt. Kæbepalpernes endeled med 

2 sansefelter, læbepalpernes endeled lidt længere end grund- 

leddet, med et sansefelt. Bagkroppens rygskjolde alle med 

store fremtrædende baghjørner, afrundede undtagen på 9. led, 

hvor de er skarpt spidsvinklede. Cerci meget lange med jævnt 

opadbøjet spids og to veludviklede horn, af hvilke det ryg- 

stillede er noget kraftigere end det sidestillede. Længde 28— 

40 mm. 

Larve om sommeren. 

12. C. coriåceus L. Nasale (fig. 14 b) smalt, ikke nær ”/, 

af frontales forrand, trekantet. Hypodon ikke synlig fra oven. 

Følehornenes 2. led omtrent dobbelt så langt som 1. Læbepal- 
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pernes 2. led højst ganske lidt længere end 1., med 2 sanse- 

felter. Rygskjoldene på 1.—8. bagkropsled med stærkt ud- 

viklede, afrundede baghjørner, 9. led med baghjørnerne truk- 

ket ud i en spids. Cerci ret svage og spidse med et rygstillet 

spidst horn af middelstyrke. Længde 35—45 mm. 

Overvintrer oftest på yngste larvestadie. 

13. C. violåceus L. Let kendelig på sin farve, idet hoved- 

og bagkropsspids (med undtagelse af cerci) er rødlige. Nasale 

(fig. 14 c) trekantet, meget mindre end ”/, af frontales forrand. 

Følehornenes 2. led kun lidt længere end 1. Læbepalperne som 

hos coriaceus. Rygskjoldene på 1.—8. bagkropsled med velud- 

viklede, afrundede baghjørner, omend noget svagere end hos 

coriaceus; baghjørnerne på 9. bagkropsled spidse. Cerci slanke, 

temmelig meget divergerende og næsten glatte; det rygstillede 

horn langt og slankt, et sidestillet oftest manglende eller i 

hvert fald kun meget lille. Længde 20—37 mm. 

Overvintrer især som fuldvoksen larve. 

1 b. Cychrini. 

1, Cychrus Fabr. 

Adskiller sig væsentligt fra Calosoma og Carabus og 

står næppe heller i noget særlig intimt slægtskabsfor- 

hold til nogen anden dansk løbebille; i det hele dan- 

ner den sammen med nogle få nærstående nordameri- 

kanske slægter en egen, ret isoleret gruppe. 

Larven ligner ikke nogen anden dansk løbebille- 

larve, den er kort og bred, næsten bænkebideragtig. 

Oversiden er mørkebrun med gullige tegninger og 

gullig rand, den blødhudede underside betydelig 

lysere. Hovedet meget smallere end kroppen; nasale 

(fig. 16) kun en flad bule på frontales forrand, ca. ”/, 

af hele forranden. Følehornene længere end hovedets 

bredde. Kindbakkerne med slank spidsedel; retinacu- 
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lum meget fint savtakket. Kæbepalperne lidt længere 

end stipites, 3. og 4. led længst, endeleddet tilspidset ; 

lacinia kort kegleformet. Læbepalperne så lange som 

kæbepalperne, de to led lige lange, endeleddet noget 

økseformet. Rygskjoldene rager halvtagformet frem 

Fre, FS: Fis 16: 

Fig. 15. Cychrus caraboides. (Danm. Fauna, efter Schiødte). 

Fig. 16. Cychrus caraboides. Panderand med kindbakke; bagkrops- 

spidsen fra oven og fra siden. 

over kroppens sider. Analrøret er temmelig langt i 

forhold til dyrets iøvrig sammentrængte krop. Cercer- 

ne glatte og uden vedhæng, de er kortere end det bæ- 

rende led. Benene slanke med to lige store kløer. 

Vid udbredelse i den nordlige halvkugles temperere- 

de egne. Kun én dansk art. 

1. C. caraboides L. Som slægten. Længde 16—20 mm. 

Overvintrer oftest som fuldvoksen larve. Larven ernærer 

sig antagelig ligesom imago af snegle. 

2. Nebriini. 

Slanke eller i hvert fald temmelig slanke larver med 

veludviklede lemmer og cercer. Hovedet (fig. 5 og 6) 
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hos alle danske former med en ret tynd hals. Frontale 

er, nasale ikke medregnet, så langt som bredt eller 

længere; nasale meget varierende. Hypodon altid 

veludvilket, men oftest usynlig fra oversiden. 6 oceller 

i hver ocelgruppe. Følehornsvedhænget på enden af 

det "bærende led "(fig 17): - Kindbakkerne kraftige, 

oftest slanke, de er glatrandede ligesom den store 

retinaculum. Kæberne med langstrakte stipites; 

galea hos nogle med to, hos andre med kun et led, 

lacinia findes eller mangler. Underlæben varierer, 

navnlig præmentums form, tungen velafsat, med 

divergerende tungebørster. Kroppens faste plader ret 

små, rygskjoldene dækker langtfra kroppens overside. 

Analrøret er langt og slankt, men forholdsvis svagt 

sklerotiseret, pygopodiets vorter ganske små. 9. bag- 

kropsled med veludviklede, tilleddede, men iøvrigt 

uleddede cercer, der er svagt krummede eller næsten 

rette. Benene er langstrakte med to ulige lange kløer. 

Hos Leistus og almindeligvis også hos den spæde larve 

af de andre slægter har cercerne kun ganske få børster, 

der sidder på en ganske bestemt måde, og disse pri- 

mære børster er de samme, som er omtalt hos Cara- 

bini; hos de ældre Nebria-larver og hos Pelophila- 

larven er der desuden et meget stort antal sekundære 

børster på cercerne. 

Kitinpladernes lyse farve er, i forbindelse med nogen 

gennemskinnelighed, årsag til en farvetegning, der 

hovedsagelig skyldes afspejling af muskulaturens 

fæster, og som derfor er konstant ikke blot inden for 

den enkelte art, men for hele gruppen, kun varierende 

i styrke og klarhed. 

Nebrierne er en helt igennem naturlig gruppe, hvor 

det indbyrdes slægtskab er meget inderligt. Den primi- 

tiveste af slægterne, Pelophila, er arktisk; den er karak- 
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teriseret ved ejendommeligheder, der nærmer den til 

de andre løbebillelarver, bl. a. primitive Carabini; så- 

ledes mangler den hals og er plumpere bygget. Den 

oprindeligste af de danske slægter er Nebria, mens 

Leistus med sine mange særegenskaber er langt yngre. 

Det er vanskeligt at påvise gruppens nærmere slægt- 

skab med andre slægtsgrupper end Notiophilini, og 

selv her er der meget, der taler for, at de to gruppers 

fælles rod ligger meget langt tilbage i tiden. 

Som gruppen er morfologisk ensartet, er den det 

også biologisk; overalt er den knyttet til fugtige eller 

endog våde lokaliteter, og et meget stort antal arter 

holder til ved bredder. Endvidere er det vistnok et 

fælles træk, at de overvintrer på larvestadiet (og som 

gamle imagines). Deres generationscyclus er i reglen 

enårig, den danske art Nebria livida (og muligvis og- 

så nogle arktiske former) synes at have 2-årig gene- 

ration. Larverne er natlige rovdyr. 

Slægtsnøgle. 

1. Nasales tænder korte, kun ragende ganske lidt 

frem foran den øvrige panderand fj. 50.55 7 ya EN 2. 

Nasales tænder lange, ragende langt frem foran 

den øvrige. paånderand (fig. 19) 6.0 re; 2.Leistus. 

de Float med heler fig Ble busser: 1. Nebria. 

Plavedel-taan BØRNE. st sas nknk Ku KÆR Aa 3 -aål Pelophila. 

1 AN EDP LT. LATE 

Frontale (fig. 5) med stumpvinklede, lidet fremtræ- 

dende pandehjørner; nasale udgør ”/, af forranden, 

det er bredere end langt, har 4 korte tænder, af hvilke 

de midterste kun rager lidt længere frem end de ydre. 

Hypodon aldrig synlig fra oversiden. Kindbakkerne 

er ikke påfaldende slanke. Kæberne langstrakte, men 
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kraftige, med stor 2-leddet galea, og veludviklet 

lacinia. Præmentum normalt. Antallet og placeringen 

af børsterne på cercerne varierer. 

Artsrig slægt, udbredt over héle den tempererede 

og kolde del af den nordlige halvkugle. 

Fig. 17. Nebria, følehorn. a. brevicollis, b. livida. 

Artsnøgle. 

1.3. følehørnsled meget længere end 2. led (fig. 17a). … 2. 

2. og 3. følehornsled omtrent lige lange (fig. 17 b) 

Klividå 

2. Ringen omkring spirakelåbningen kraftig, i hvert 

fald på de midterste led så tyk som selve spira- 

kelåbningens diameter (fig. 18a) .. 1. brevicollis. 

Ringen omkring spirakelåbningen meget fin, smal- 

lere end selve spirakelåbningens diameter (fig. 

REE: 70 N «est 40 »hosl gns ale SØRGER AE 2.-salina. 

1. brevicéllis Fabr. Nasales tænder afrundede i spidsen. 

3. følehornsled ca. halvanden gang så langt som 2. (fig. 17 a). 

Kindbakkerne forholdsvis kraftige. Kæbernes stipites ganske 

lidt kortere end palperne, hvis endeled rigelig er så lange 

som 1. og 2. led tilsammen. Ringen omkring spirakelåbnin- 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller PÅ! 
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gerne kraftig, i hvert fald på de midterste led så tyk som 

spirakelåbningernes diameter; spirakelringen danner en flad 

kegle (fig. 18 a). Cercerne med ca. 20 lange, kraftige børster, 

deraf højst ganske enkelte på indersiden. Længde 13—21 mm. 

Overvintrer som voksen larve. 

2. N. salina Fairm. Ligner brevicollis-larven overordent- 

lig meget, og de adskillende karakterer er små og usikre. 

Nasales tænder spidse. 3. følehornsled omtrent dobbelt så 

langt som 2. En væsentlig forskel synes spiraklernes udseende 

al Å 
a. b. 

Fig. 18. Nebria, 5. bagkropsled fra siden. a. brevicollis, b. salina. 

Spiraklet ligger mellem rygskjold og epipleurit. 

at være, idet spirakelåbningerne hos salina som regel er meget 

spinkle, smallere end spirakelabningens diameter; spirakel- 

ringen er et ganske kort rør (fig. 18 b). Længde 13—21 mm. 

Overvintrer som voksen larve. 

3. N.lfvida L. Følehornene (fig. 17 b) ret langstrakte, 3. 

led af længde med 2., omtrent dobbelt så langt som 4. led. 

Kindbakkerne relativ slanke. Kæbernes stipites ganske lidt 

længere end palpen, hvis endeled er ret kort, næppe længere 

end 1. og 2. tilsammen. Cerci veludviklede og tæt behårede, 

ialt med mindst 35 børster, hvoraf mange på indersiden. 

Længde 19—23 mm. 

Vistnok 2 år om at gennemføre sin livscyklus. Æggene 

lægges den ene sommer, larverne klækkes og når deres fulde 

størrelse samme efterår, derefter overvintrer de og forpupper 
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sig den påfølgende forsommer; men de unge biller kommer 

øjensynlig frem så sent, at de først når at forplante sig efter 

at have overvintret endnu en gang, denne gang som voksne 

biller. 

2 DLelstus-Frol: 

Let kendelig på det meget langtandede nasale, der 

får hovedet til at virke meget langstrakt. Pandehjør- 

Fig. 19. Leistus rufomarginatus (Danm. Fauna, efter Schiødte). 

nerne ret skarpt stumpvinklede; herfra buer frontales 

forrand jævnt over i det 6-tandede nasale, der er så 

langt som afstanden mellem pandehjørnerne. Nasale 

er dybt kløftet mellem de mediane tænder, så dybt, 

at nabotænderne, der er langt mindre, tilsyneladende 

kommer til at sidde på siden af de mediane (fig. 19); 

de yderste tænder, der er endnu mindre, sidder ved 

grunden af nasale. Hypodon er stor og kraftig, lidt 

længere end bred, den sidder langt fremme, er let 

synlig fra undersiden, og kan undertiden også skimtes 

fra oversiden. Følehornenes 3 inderste led omtrent 

” & Mig 
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lige lange, meget længere end 4. Kindbakkerne meget 

lange og slanke, stærkt krummede og desuden omtrent 

midtpå noget nedadbøjede. Kæbernes stipites ualmin- 

delig slanke, med kun en eneste større børste på inder- 

siden, 4. palpeled meget længere end de to første led 

tilsammen. Galea med kun et led, lacinia manglende. 

Præmentums overside pudeformet hvælvet og ned- 

adrettet, læbepalperne meget korte, tungen langstrakt, 

meget længere end de ganske korte, fine tungebørster. 

Der er kun ganske få større børster på hver cerce. 

En ikke overvældende stor slægt, der overvejende 

findes i de tempererede egne af Europa og Asien, men 

desuden findes nogle få arter i de vestlige dele af Nord- 

amerika. 

Artsnøgle. 

1. Cerci kun lidt mere end dobbelt så lange som 

BURE 5 5005 sås 1l.ferrugineus og 2. rufescens, 

Cerci ca. 3 gange så lange som analrøret 

3. rufomarginatus. 

1. L. ferrugineus L. På nasale er den fælles stamme for 

indre og mellemste tand på det nærmeste af længde med den 

mellemste tand, der er relativ kraftig, meget kraftigere end 

den ydre. På pladerne på undersiden af forbrystet foran 

forbenene er inderranden kun lidt længere end forranden. 

Cerci ret korte, højst lidt mere end dobbelt så lange som anal- 

røret; deres rygbørste står omtrent midtvejs mellem side- 

børsten og den nærmeste endebørste. Længde 10—12 mm. 

Overvintrer på sidste larvestadium. 

2. L.ruféscens Fabr. Ganske overordentlig nærtbeslægtet 

med foregående, fra hvilken den ikke med sikkerhed kan ken- 

des. Cercernes rygbørste synes dog at stå den foranværende 

sidebørste relativ nærmere. Længde 10—12 mm. 

Overvintrer på sidste larvestadium. 
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Bar srufomarginåtus: Duft. …På nasale erden« fælles 

stamme for indre og mellemste tand tydelig længere end den 

mellemste tand, der er ret svag, højst ganske lidt kraftigere 

end den ydre. På pladerne på undersiden af forbrystet foran 

forbenene er inderranden næsten dobbelt så lang som forran- 

den. Cerci temmelig lange, ca. 3 gange så lange som analrøret. 

Længde 13—15 mm. 

Overvintrer som ung larve. 

3. Notiophilini. 

1. Notiophilus Dum. 

Eneste slægt. Hoved, kitinskjolde og cercer kraftigt 

sklerotiserede. Det trekantede hoved med tydelig 

hals” (fig. 20). Frontales forrand trukket ud i et 8- 

tandet nasale, hvor de to midterste tænder er meget 

lange, det yderste par er ganske svage og, i modsæt- 

ning til de indre, børstebærende. Pandehjørnerne er 

retvinklede og børstebærende. Kløften mellem de to 

midterste tænder når ikke dybere ind end noget af 

naboindsnittene, således at disse to tænder har fælles 

basaldel, hvis størrelse dog varierer fra art til art 

(fig. 20). Hypodon er veludviklet og sidder langt til- 

bage på nasales underside, aldrig synlig fra oven. 

Følehornenes 1. og 3. led længst, omtrent lige lange, 

4. led relativ stort, af længde med 2., vedhænget ende- 

stillet. Kindbakkerne ligesom retinaculum slanke og 

jævnt krummede. Kæberne ligeledes slanke, stipites 

lidt kortere end palperne, hvis endeled er af længde 

med de tre første led tilsammen; galeas endeled langt, 

mindst 3 gange basalleddet; lacinia mangler; stipes 

med kun ganske enkelte større børster på indersiden. 

Den korte tunge har meget kraftige, divergerende 

tungebørster. Cerci med kun få lange børster. Analrør 
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og ben lidt kortere og kraftigere end hos Nebriini; 

undersiden af fodleddene hos nogle arter med en 

børsterække, hos andre kun med enkelte børster. 

Kløerne på det nærmeste lige lange. 

Slægten, der tæller et halvt hundrede arter, og som 

indtager en ret isoleret stilling blandt løbebillerne, er 

Fig. 20. Notiophilus biguttatus. Hoved fra undersiden (Danm. Fauna 

efter Schiødte). 

meget ensartet; den er knvttet til den nordlige halv- 

kugles tempererede egne og er omtrent lige artsrig i 

den gamle og i den nye verden. Biologien er meget 

dårligt kendt, man må dog formode, at de er rovdyr. 

Nogle arter overvintrer som larve, andre afslutter 

deres forvandling inden vinterens komme. Larven 

kendes til 5 af de 6 danske arter, men bestemmelsen 

er ofte usikker. 

Artsnøgle. 

1. Forbrystet og de to forreste bagkropsled overve- 

jende lyse, de øvrige led mørke; Cerci tydelig 

VORT VOEDES 3 3TEERS, FEED SP INNEM ENDE eee RR. GR 2: 

Alle kitinplader på det nærmeste af samme ret 

MØRKRVERENE BIG GS Le SAD RØNESMSTE REDEN 2 sl 3. 

2. Afstanden mellem spidserne på nasales næststørste 

tænder tydelig mindre end midtertændernes frie 

OURE eh memrute HAr gerne sluk Ars RER 1. aquaticus. 
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Afstanden mellem spidserne på nasales næststørste 

tænder af størrelse med midtertændernes frie 

BEER 2 Re re: MENN RAR. 2lpusillus. 

3. Kraniet med en lille børstebærende tand i bag- 

KERES SERRA TEA ODDE, PIR 4. 

a. b. 

Fe. 21: Fi2.22, 

Fig. 21. Notiophilus pusillus. Bagkropsspidsen fra siden. 

Fig. 22. Notiophilus. Hovedets højre side. a. biguttatus; b. germinyi. 

Kraniet uden børstebærende tand i baghjørnet, 

der er jævnt afrundet (fig. 22 b). Cerci er mindre 

end 3 gange bredden af 9. bagkropsleds ryg- 

sort gg stakes er ea dyltgen rtellernen AE eee aO sboe VET IT VT, 

4. Nasales basaldel af længde med midtertænderne; 

cerci mindre end 3 gange bredden af 9. bagkrops- 

REE 0 her RE BR MDR Ran: PORCELE 3. biguttatus. 

Nasales basaldel meget kortere end midtertænderne ; 

cerci mere end 3 gange bredden af 9. bagkrops- 

LE TATE 1) ÅRER RENEE NERE 4. palustris: 

1. N.aquåticus L. Slank; hovedet mørkt med lyse pan- 

detorne og munddele, forbrystet lyst med en uskarp mørk 

plet fortil i midten, rygskjoldene på 2. og 3. brystled og på 

3.—9. bagkropsled mørke, på 1. og 2. bagkropsled ganske lyse; 

de inderste ?/, af cerci mørke, spidsen lys. Undersiden lys med 

undtagelse af hoved, 2. og 3. brystled samt hofter, hofteringe 

og lår på de to bageste benpar. Nasales tænder slanke; af- 

standen mellem spidserne af de næststørste tydelig mindre 

end midtertændernes frie længde. Ocellerne i samme række 

tætstillede og grupperne ret små. 3. kæbepalpeled længere end 
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2. led. Tarserne med en række stive børster på undersiden. 

Længde 6—9 mm. 

Overvintrer som larve. 

2. N. pusillus Waterh. Ligner foregående meget. Cerci 

ligeledes skarpt tofarvede. Afstanden mellem spidserne af de 

næststørste af Nasales tænder på størrelse med midtertænder- 

nes frie længde. Ocelgrupperne ret store, og afstanden mellem 

de enkelte oceller ret betydelig. 2. og 3. kæbepalpeled omtrent 

lige lange. Tarserne med en række stive børster på undersiden. 

Længde 6—7 mm. 

Larve om sommeren 

3. N. biguttåtus Fabr. Mindre slank. Hovedet og krop- 

pens plader mørke. Ben lyse; forbenenes lår mørkere mod 

spidsen, fodleddene mod kløerne. Mellem- og bagben ret mørke 

undtagen på de yderste ”/, af skinnebenet og den inderste 

halvdel af fodleddet. Kraniet med lille børstebærende tand i 

baghjørnerne (fig. 22 a). Nasale plumpt med ret korte tænder 

(fig. 20), basaldelen på længde med midtertænderne. Afstan- 

den mellem de to øvre oceller er særlig stor, meget større end 

afstanden mellem de nedre; naboocellerne i samme række tæt- 

stillede. Forholdet mellem bredden af 9. bagkropsleds ryg- 

skjold og længden af cerci ca. 1:2,9. Tarserne med enkelte stive 

børster på undersiden. Længde 7—9 mm. 

Larve om sommeren. 

4. N. palustris Dft. Ret ensfarvet brun, dog med lysere 

nasale, munddele og underside. Ben lysere med undtagelse af 

hofterne, hofteringe og lår på de to bagerste par, fodleddenes 

spids og kløerne. Kraniet med lille børstebærende tand i 

baghjørnerne (fig. 22 a). Nasales tænder lange, basaldelen 

meget kortere end midtertænderne. Afstanden mellem de to 

øvre oceller den samme som mellem de to nedre; naboocellerne 

tætstillede med undtagelse af den nedre bageste, der står lige 

så langt fra sin nabo i bageste række som fra den nedre ocel 

i forreste række. Forholdet mellem bredden af 9. bagkropsleds 
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rygskjold og længden af cerci ca. 1:3,8. Tarserne med enkelte 

stive børster på undersiden. Længde 7—9 mm. 

Larve om sommeren. 

SØN? serminyi. Fauv. (Bestemmelsen er usikker). Ret 

plump, minder meget om biguttatus. Nasale og ben lysere, med 

undtagelse af hofterne på de to bageste par og grunddelen 

af hofterne på forreste par. Synes at adskille sig fra de øvrige 

arter ved ikke at have nogen lille børstebærende tand i ho- 

vedets baghjørner (fig. 22 b); hovedets sider jævnt rundede 

fra øjnenes bagrand og til halsen, og børsten sidder temmelig 

langt fremme foran baghjørnerne og ikke på nogen tand. Den 

indbyrdes afstand mellem de to øvre og de to nedre oceller er 

den samme, betydelig større end afstanden mellem to nabo- 

oceller i samme række. Tarserne med enkelte stive børster på 

undersiden. Længde 7—8 mm. 

Overvintrer som larve (?). 

N. rufipes Curt. Den hidtil ukendte larve kan sandsynlig- 

vis findes om sommeren. 

4. Omophronini. 

1. Omophron Latr. 

Robust, men svagt kitiniseret, kun hoved og for- 

brystskjold noget kraftigere. Behåringen ret tæt og 

lang, især på undersiden og på rygskjoldene af de 

forreste 5 bagkropsled. Kraniet omtrent kvadratisk, 

med et bredt, trekantet, spidst nasale med bølgede 

siderande.… 6 oceller på hver side. Følehornene ret 

korte,3. led længst, så langt som 1. og 2. tilsammen. 

Kindbakkerne spidse og ejendommelige ved todelt 

retinaculum (fig. 24). Kæbepalperne af længde med 

stipites, 2. led længst; galea toleddet med meget langt 

grundled, der er af længde med 2. palpeled og mere 
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end dobbelt så langt som det spinkle endeled; lacinia 

af længde med 2. palpeled. Tungen lang, tilspidset. 

Cerci med lange hår. Analrøret ret kort. Benene hå- 

Fie: 23. Fig. 24. 

Fig. 23. Omophron limbatum. (Danm. Fauna, efter Schiødte). 

Fig. 24. Omophron limbatum. Højre kindbakke. 

rede og kraftige, hver fod med to omtrent lige lange 

kløer og desuden på spidsen to lange tynde og krum- 

mede hår. 

Omophron er en ret ensartet slægt, som ikke har 

nærmere slægtninge blandt de andre løbebiller, deres 

isolation er endog så stor, at de undertiden bliver 

betragtet som en særlig familie. Slægten tæller godt 

og vel et halvt hundrede arter og har stor udbredelse, 

fortrinsvis i jordens varmere egne; den mangler i 

Sydamerika, Australien, De ostindiske Øer og alle 

Stillehavsøerne. Larverne er vistnok rovdyr, de fører 

en underjordisk tilværelse på sandede bredder. En 

dansk art. 
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HER an båtuim Fabr.: Som slægten. Længde' ca: 11 

Overvintrer både som larve og som imago, vistnok for- 

plantningsdygtig imago, og der er grund til at antage at 

den er to år om sin livscyclus på lignende måde som Nebria 

livida. 

5. Elaphrini. 

Ret kraftige former med lille hoved, trind krop og 

små kitinskjolde. Hovedet omtrent kvadratisk, nasale 

Fig. 25. Blethisa multipunctata. Cerci fra oven og fra siden. 

(fig. 26) tilspidset trekantet, ragende temmelig langt 

frem. 6 oceller i hver gruppe. Kindbakkerne spidse, 

retinaculum stor og spids; kæbernes stipites lange, 

altid længere end palpen, galea toleddet, lacinia lille 

og kegleformet eller mangler helt; tungebørster sam- 

løbende. Cerci robuste med ujævnheder eller forgre- 

ninger af forskellig art. Benene forholdsvis korte og 

kraftige med to lige lange kløer. 

Denne slægtsgruppe tæller foruden de to danske 

slægter endnu kun en, den arktiske Diachila; den er 

udbredt over hele den nordlige tempererede og ark- 

tiske zone og er overalt nogenlunde lige artsfattig. 

Den synes ikke at være nærmere beslægtet med andre 

nulevende løbebiller og dens slægter er indbyrdes vel- 

afgrænsede. Elaphrinerne er temmelig sikkert rovdyr; 
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de lever alle på stærkt fugtige eller ligefrem våde loka- 

liteter, og har sandsynligvis alle forårsforplantning, 

således at overvintringen udelukkende falder på 

imagostadiet. 

Slægtsnøgle. 

1. Cerci tæt besat med små knuder og lange hår (fig. 

BD) fear SE ss nEE dreee rok 1. Blethisa. 

Cerci i hovedsagen glatte, men med forholdsvis 

få større”Knuder eller grene. (fig: 26)... 2, Elsphras: 

1. Blethisa Bon. 

Frontale bredere end langt; nasale dækker næsten 

hele forranden mellem de afrundede pandehjørner, 

det er trekantet, ;vmeget bredére end dangt, og dets 

rand er groft og uregelmæssigt kreneleret, navnlig 

er de yderste småknuder fremtrædende; spidsen be- 

står af en dobbeltknude. Kæbernes lacinia lille, men 

bedre udviklet end hos Elaphrus-arterne. Cerci ret 

korte og især ved grunden kraftigt sklerotiserede; de 

er tæt besat med små børstebærende knuder. 

1. B. multipunctåta L. Eneste danske art. Bygget som 

slægten. Længde 14—17 mm. 

2. Élaphrus Fabr. 

Frontale er så bredt som langt eller lidt længere; 

nasale tilspidset, mindst omkring ”/, af den samlede 

forrand. Lacinia yderst lille eller ganske manglende. 

Cerci i hovedsagen glatte, men forsynet med et ret 

lille antal større knuder eller grene, der er børstebæ- 

rende. 

Larven kendes til 2 af de tre danske arter. 
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Artsnøgle. 

1."Nasales forrand tydeligt kreneleret (fig. 26 a); 

rummet mellem cerci mere end dobbelt så langt 

SS LENE Eee eN ae les krcupreus 

Nasales forrand næsten glat (fig. 26 b); rummet 

mellem cerci mindre end dobbelt så langt som 

re Sd NE ERE RSS Er EU EET ERE 2.riparius. 

Rn 

Fig. 26. Elaphrus. a. Panderand og kindbakke af E. cupreus; 

b. Panderand af E. riparius; c. Cerce, fra siden, af E. cupreus; 

d. Cerce af E. riparius. 

""Cipreus Dft. Frontale lidt længere end bredt. Nasale 

skarpt tilspidset med kreneleret rand, 3—6 småknuder på hver 

side, lancinia yderst svag, næsten manglende. Cerci lidt læn- 

gere end hos riparius, det rum, de omspænder, mere end dob- 

belt så langt som bredt; knuderne forholdsvis små (fig. 26 c). 

Pygopodiets ventrale vorter er i udskudt tilstand meget større 

end de dorsale. Længde 9—12 mm. 

2. E.ripårius L. Frontale så bredt som langt. Nasale 

glatrandet uden krenelering, spidsen undertiden temmelig 
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bredt afrundet. Lacinia mangler helt. Cerci lidt kortere end 

hos cupreus, det rum, de omspænder, mindre end dobbelt så 

langt som bredt; nogle af knuderne er påfaldende store (fig. 

26 d). Pygopodiets dorsale og ventrale vorter omtrent lige 

store. Længde 8—11 mm. 

6. Loricerini. 

lerLorfcerarbeate 

Hovedet ovalt, lidt bredere end langt, bagtil stærkt 

indsnævret. Halsen ca. halvt så bred som hovedet. 

Frontale så langt som bredt; nasale (fig. 28), der ud- 

gør en "/, af frontales forrand, har to store tænder, 

hver noget længere end bred; tændernes sider er ret 

glatte, nasales forrand iøvrigt og bunden af det medi- 

ale indsnit fint kreneleret. Kraniets underside med 

dobbelt strubesøm, idet der er indskudt en strubepla- 

de, gula, der strækker sig fra mundramme til nakke- 

hul. 6 oceller i hver gruppe. Følehornene langstrakte, 

1. led længst. Kindbakkernes spidsedel slank, men 

deres basaldel og retinaculum, der er savtakket på 

inderranden, er meget kraftig. Kæbernes stipites er 

meget kraftige og når i fremstrakt tilstand til kind- 

bakkespidserne; de er meget længere end palperne, 

hvor 3. led er længst. Galea er længere end palpen og 

bæres almindeligvis vinkelret på stipes; dens endeled 

er ejendommeligt formet, idet basaldelen er opsvul- 

met, medens endedelen er meget slank, desuden er 

det omgivet af en mærkelig geleagtig kappe (fig. 28 c). 

Lacinia mangler. Underlæben uden tunge og de sæd- 

vanlige tungebørster, men præmentums forrand er 

jævnt fremhvælvet med en række børster. Det me- 

get lille, blege 9. bagkropsled har to meget lange 

sorte, ubevægeligt tilvoksede cerci, der er tæt besat 
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med kortere og længere børster. Da leddets rygskjold 

er delt i dyrets midtlinie, er der dog nogen bevæge- 

lighed imellem de to cercer. Ben slanke med to ulige 

lange kløer. 

En meget artsfattig slægt fra den nordlige halv- 

kugle. Den står meget isoleret i systematisk hen- 

seende. 

el: 

Fe 27. Fie. 28. 

Fig. 27. Loricera pilicornis. (Danm. Fauna, efter Schiødte). 

Fig. 28. Loricera pilicornis. a. panderand og kindbakke fra oven; 

b. kindbakkens spids fra undersiden; c. spidsen af kæben med 

galea og palpe. 

1. L. pilicornis F. Eneste danske art, bygget som slæg- 

ten. Længde 9—12 mm. 

Larve om sommeren. Man kender kun meget lidt til dens 

levevis, men det må formodes, at den er rovdyr. 

7. Scaritini. 

Larverne til de danske slægter afviger ganske bety- 

deligt fra gruppens hovedslægt, Scarites, og sammenfat- 
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tes ofte som en egen slægtsgruppe: Dyschiriini. De 

er alle små, de har veludviklede, men svagtfarvede 

rygskjolde. De to slægter er iøvrigt ret forskellige i 

udseende. Hovedet er så bredt som eller lidt smallere 

end forbrystet, dets sider rette eller kun ganske svagt 

buede. Øjnene enten mangler eller er 6 i hver gruppe. 

Følehornsvedhænget sidder på spidsen af det bærende 

led. Kindbakkerne slanke med lille eller temmelig 

lille retinaculum; - kæbepalperne. lidt kørtére end 

stipites, galea toleddet, lacinia mangler. Tunge mang- 

ler mere eller mindre fuldstændig, og de to tunge- 

børster divergerer. Kroppens kitinplader store, ryg- 

skjoldene dækker kroppen mere eller mindre fuld- 

stændig set fra oversiden. Cerci til de danske slæg- 

ter aldrig »normale«, enten veludviklede, men brede 

og affladede, eller stærkt reducerede; altid uleddede 

og ubevægeligt fæstede til 9. bagkropsled. Ben vel- 

udviklede, med kun én klo (larverne til de typiske 

Scaritini har to ens kløer). 

Dyschirierne er rovdyr, men er iøvrigt forskellige i 

levevis; de har dog alle deres larver om sommeren. 

Indbyrdes er de to danske slægter ret fjernt beslæg- 

tede, stærkt specialiserede, som de begge er, hver i sin 

retning, og ingen af dem har nærmere tilknytning til 

vore andre løbebiller. Begge slægter findes i et stort 

antal former over næsten hele verden, Dyschirius 

langt overvejende på den nordlige, Clivina på den syd- 

lige halvkugle. 

Slægtsnøgle. 

1. Oceller findes; cerci stærkt forkortede (fig. 29) 

TT. Dysenirets, 

Oceller mangler; cerci temmelig lange (fig. 32) 

2: Clivina, 
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1. Dyschirius Bon. 

Hovedet oftest lidt bredere end langt. Frontale så 

bredt som langt eller lidt bredere med stumpvinklede 

pandehjørner; nasale ret lille, men varierende. 6 

g8 

— 

Fig. 29. Fig. 30. 

Fig..29. 'Dyschirius sp. 

Fig. 30. Dyschirius. Panderande. a. thoracicus; b. obscurus; c. im- 

pPincfipennis; d. politus; e. salinus; f. sp. ÅA; g. sp. B. 

oceller i hver gruppe. Følehornenes 3. led længst, 

dobbelt så langt som 2. led. Galeas endeled oftest 

længere end grundleddet. Tunge mangler. Rygskjol- 

dene dækker kroppen helt set fra rygsiden. Cerci 

stærkt forkortede. Rummet imellem dem som regel 

tydelig bredere end langt; de er glatte med afstumpet 

spids. Analrøret oftest af længde med 9. led. 

Dyschirius-arterne er med undtagelse af globosus 

tunnelgravende dyr, der hovedsagelig hører hjemme 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller 2a 
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på bredder af forskellig art, hvor de for en stor del, 

ligeledes med undtagelse af globosus, lever af arter af 

rovbilleslægtens Bledius; dette gælder både larver og 

imagines. Af de 11 danske arter kendes larven til de 

9, artsbestemmelsen, der er vanskelig, er dog kun sik- 

ker for de 7. 

Artsnøgle. 

Hovedet kendere ende DRETE 5 2 0 5 9. globosus. 

Hovedet bredere end langt (f8..29), .…". sø SOK ER 2. 

Retinaculum med mere eller mindre tydelig til- 

barebøjet spids (he "SSB SNUSE SEN 105. SEERE å. 

Retinaculum simpelt tilspidset eller afrundet 

RE. FSI MEE DEN ERE NS DRE RASER 4. 

Nasaletiretandet KESSLERS 2. obscurus. 

Nasale affladet eller utydelig totandet (fig. 30 a) 

bythoracicus: 

Retinaculum slank, dobbelt så lang som høj ved 

runden (6.31 0 08/8 2 54 als rs ABEL va ERE Dk 

Retinaculum mere plump, mindre end dobbelt så 

line som 107 (10, Fl FÆNE DS ss in ØGE SUNDERE 6. 

Nasale totandet (en ganske lille midtertand kan 

hader) (SUR SENT ran een 3.impunctipennis. 

Nasale tretamder (ES SV AIDS AR 8, SDUB 

Retinaculum i spidsen meget bredt rundet (fig. 31 d) 

4. chalceus. 

Retinaculum i spidsen mindre bredt rundet ..... fe 

Nasale tydelig tretandet, det krenelerede stykke 

af frontales forrand ved et knæk afsat fra det 

ikke krenelerede stykke (fig. 30e) ..... 6. salinus. 

Nasale utydelig eller slet ikke tretandet, det kre- 

nelerede stykke af frontales forrand i ubrudt 

forlængelse af det ikke krenelerede (fig. 30d ogf) 8. 

Nasale ganske lille, fladt afrundet, mere end dob- 

belt. Så DFØGE KOR IABEE SINE nr 5. politus. 

Nasale større, utydelig tretandet, ikke fuldt dob- 

De LA DET SORT HIDE SA ENES RER SD HA 
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1. D.thoracicus Rossi. Hele panderanden (fig. 30 a) tem- 

melig groft og uregelmæssigt kreneleret; nasale lidet frem- 

trædende, affladet i spidsen, totandet. Retinaculum (fig. 

31 a) forholdsvis stor, ca. 1!/, gang så lang som høj, med 

IP 
DAD 

Fig. 31. Dyschirius. Kindbakker. a. thoracicus; b. obscurus; c. im- 

punctipennis; d. chalceus; e. politus; f. salinus; g. sp. A.; h. sp. B. 

mere eller mindre tydelig tilbagebøjet spids og med en 

svag bule på skæreranden. Kæbepalpernes 2. led omtrent 

dobbelt så langt som tykt, meget længere end 3. Længde 

6—71/, mm. 

2. D. obscurus Gyll. Panderanden (fig. 30 b) falder på 

hver side af nasale i to veladskilte, lige store afsnit, det yderste 

glatrandet og retliniet, det inderste ret regelmæssigt krenele- 

ret og ofte noget konvekst; nasale tretandet, mere end dob- 

UV An 
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belt så bredt som langt. Retinaculum (fig. 31 b) omtrent dob- 

belt så lang som høj, med mere eller mindre tydelig tilbage- 

bøjet spids og en svag bule på skæreranden. Kæbepalpernes 

2. led højst 1!/, gang så langt som tykt, kun lidt længere end 

3. led. Længde 5—7 mm. 

3. D. impunctipénnis Daws. Panderanden (fig. 30 c) 

ganske fint kreneleret, kun glatrandet nærmest pandehjørner- 

ne; nasale fortil affladet, totandet, undertiden dog med en 

ganske lille midtertand. Retinaculum (fig. 31 c) ret lille, 

meget slank, ca. dobbelt så lang som høj. Længde 6/,—7"/, 

mm. 

4. D. chålceus Er. Kendes kun som larvehud fra en enkelt 

klækning. Panderand og nasale ukendt. Retinaculum (fig. 31 d) 

ret stor, men kun lidt længere end høj, bredt afrundet i spidsen. 

2. kæbepalpeled dobbelt så langt som tykt, meget længere end 

3. Længde 7!/,—9 mm. 

5. D. politus Dej. Nasale (fig. 30 d) lille og kun dårligt 

afgrænset; panderanden meget fint kreneleret mod nasale, 

glatrandet mod pandehjørnerne. Retinaculum (fig. 31 e) lille, 

lidt længere end høj, med afrundet spids. Kæbepalpernes 2. 

led dobbelt så langt som tykt, meget længere end 3. Længde 

6"/,—71/, mm. 

6. D. salinus Schaum. Frontales forrand (fig. 30 €e) delt 

i et indre kreneleret og et ydre glatrandet parti; Nasale ret 

stort, med 3 veladskilte tænder. Retinaculum (fig. 31 f) ca. 

1!/, gang så lang som høj, i spidsen afrundet. Kæbepalpernes 

2. led ca. 1!/, gang så langt som tykt, tydelig længere end 3. 

Længde 6—7 mm. 

7. D. sp. A (? aéneus Dej.). Frontales forrand (fig. 30 f) 

fint kreneleret på det indre, glatrandet på det ydre stykke; 

nasale stort og fremtrædende, utydelig tretandet. Retina- 

culum (fig. 31 g) ca. 1!/, gang så lang som høj. Længde 4"/,— 

5!/, mm. 
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8. D. sp. B. (? unicolor Motsch.). Panderanden (fig. 30g) 

helt glatrandet og nasale tydelig tretandet. Retinaculum (fig. 

31 h) slank, ca. dobbelt så lang som høj. Længde 4"/,—6 mm. 

9. D. gloåbosus Hhbst. adskiller sig fra alle de øvrige ved 

sit aflange hoved. Frontale har glatrandet, ubrudt forrand 

med tretandet, fremtrædende nasale. Retinaculum langstrakt 

og spids. Analrøret meget kortere end hos de foregående, 

meget kortere end 9. bagkropsled. Længde 3—4 mm. 

2. Clivina Latr. 

Adskiller sig i væsentlig grad fra foregående slægt. 

Hovedet lidt længere end bredt; nasale udgør halvde- 

Fig. 32. Clivina fossor. Bagkropsspidsen med cercer set skråt fra 

oven. (van Emden). 

len af frontales forrand og er fladt tobølget. Oceller 

mangler. 3. følehornsled meget længere end 1. led, 

der kun er lidt længere end 2. led. Kæbepalpernes 2. 

led meget langstrakt, meget længere end 3., der igen 

er længere end 4.; galeas endeled kortere end basal- 

leddet. Tunge findes, men er ganske lille. Rygskjoldene 

dækker ikke kroppen helt, set fra oversiden. Cerci 

(fig. 32) er langstrakte, af længde med analrøret, 

rummet imellem dem mere end dobbelt så langt som 

bredt; de er bredere end normalt hos løbebillelarver 

og har mange fine og enkelte grovere hår; de er bønne- 

formede i tværsnit med konkaviteten vendende 
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ventromedialt. Analrøret tydelig længere end 9. bag- 

kropsled. 

Af de to danske arter kendes larven kun med sik- 

kerhed til den ene. 

1. C. fossor L. Bygget som slægten. Længde 8—10 mm. 

8. Broscini. 

Broscini er en ret lille gruppe, udbredt især over de 

varmt tempererede dele af den nordlige halvkugle, 

med kun ganske få arter i de mere kolde egne, men 

desuden findes der en gruppe meget nærstående slæg- 

ter på den sydlige halvkugle: i Sydamerika syd for 

Brasilien, i Australien og på New Zealand. 

1. Broøscus Panz. 

Hovedet bredere end langt. Frontale kun lidt bre- 

dere end langt med trapezformet nasale, der mellem 

forhjørnerne er dobbelt så bredt som langt. 6 velud- 

viklede oceller i hver gruppe. Kindbakkerne kraftige 

og glatrandede. Kæbernes stipites (fig. 33) ret lang- 

strakte, lidt længere end palpen, hvis endeled er ganske 

a. b. 

Fig. 33. Broscus cephalotes. a. kæbe; b. ben (efter Schiødte). 
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kort, meget kortere end det næstsidste led; også på 

galea og på læbepalperne er det yderste led forholds- 

vis lille og spinkelt; lacinia mangler. Tungen kort og 

kuppelformet med samløbende tungebørster. Kroppens 

kitinplader ret store, men svagt sklerotiserede, og 

tergitterne er uden siderande (sml. fig. 60); spirak- 

lerne påfaldende store. Cerci ret svage, men ikke af- 

kortede og bærer hver en halv snes børster. Anal- 

røret veludviklet og slankt. Benene (fig. 33) hver med 

kun én klo, der er meget kraftig. 

1. B. cephalébtes L. Bygget som slægten. Ligner habituelt 

de store Pfterostichus-larver. Længde 22—28 mm. 

Larven overvintrer. 

2. Miscødera Eschsch. 

su Bretica.Payk. Larven til,.denne. slægt. ;og…art ser i 

eftersommeren 1967 blevet fundet i Målselvdalféret, Nord- 

Norge, af cand. real. Johan Andersen og en beskrivelse vil 

antagelig blive publiceret i nær fremtid i Norsk Entomologisk 

Tidsskrift. Ifølge Johan Andersen adskiller arten sig på flere 

punkter klart fra Broscus-larven: blandt andet rager nasale 

væsentlig længere frem foran den øvrige panderand og er 

tydelig tretandet, og tergitterne på bagkropsleddene har 

kraftige siderande (sml. fig. 55). Længde ca. 11 mm. 

Larveudviklingen synes at foregå om sommeren. 

9. Bembidiini. 

Små svagt sklerotiserede larver. Hovedet firkantet, 

mere eller mindre tydelig tværbredt, oftest lidt smal- 

lere end kroppen; nasale indtager størstedelen af 

frontales forrand mellem de lidet fremtrædende pan- 

dehjørner, det er oftest trapezformet, men meget vari- 

erende, snart ganske fladt, snart næsten trekantet til- 
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spidset, men næsten altid fint kreneleret eller små- 

tandet langs randen. 6 oceller i hver gruppe. Føle- 

hornene ret langstrakte med veludviklet vedhæng, 

der sidder et lille stykke fra spidsen af 3. led, der hos 

de fleste arter er det længste. Kindbakkerne slanke 

med temmelig lille, sædvanligvis lidt bagudrettet 

retinaculum; kæbepalperne tydelig kortere end sti- 

pites, 2. led meget længere end de øvrige, oftest fuldt 

dobbelt så langt som tykt; galea toleddet; lacinia 

mangler. Læbepalpernes endeled lidt kortere end 

grundleddet; tungen ret veludviklet med to sam- 

løbende tungebørster. De svagt farvede, læderagtige 

cercer er på længde med det slanke analrør; rummet 

imellem dem noget ovalt, oftest knapt dobbelt så 

langt som bredt, de er glatte med kun få børster. 

Benene veludviklede, med kun én klo. 

Bembidierne er vistnok rovdyr, omend enkelte er 

anført som skadedyr på forskellige plantekulturer, 

således B. lampros i forstvæsenets planteskoler. De 

har næsten uden undtagelse deres larvetid om som- 

meren, kun Asaphidion pallipes og Bembidion luna- 

tlum synes regelmæssigt at overvintre på larvestadiet. 

Artsantallet er meget stort; Tachys er udbredt over 

hele jorden, især i de varmere egne, mens Bembidion 

(med Asaphidion) især er udbredt på den nordlige 

halvkugle og i Sydamerika. Af de 52 danske arter 

kendes larven med rimelig sikkerhed til 14. Bestem- 

melsen af dem er meget usikker, da de individuelle 

variationer er ret betydelige. 

Slægts- og artsnøgle. 

1. Galeas endeled næsten dobbelt så langt som den 

sklerotiserede del af basalleddet. Den lille børste 

på fodleddets overside sidder midt på leddet (eller 
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ganske lidt udenfor) (fig. 34 b). Den uparrede 

issesøm kortere end 1. følehornsled 

14 Tachys (Dbistriatus), 

Galeas endeled ikke nær dobbelt så langt som den 

sklerotiserede del af basalleddet. Den lille børste 

på fodleddets overside sidder oftest tydelig 

OLE or IE RE 34 8) JK LSI bede. PD, så 

dl; Bb: 

Fig. 34. Fodled og klo af Asaphidion flavipes (a) og Tachys (Tachyta) 

nanus (van Emden). 

2. Nasales forrand (mellem forhjørnerne) højst ganske 

lidt længere end dets siderand (fig.35c, d,hogn) 3. 

Nasales forrand mindst en halv gang længere end 

muerandene. (fig. 35 a—b, é-g og 1 m).........: 6. 

3. Nasales forrand meget kort, nasale nærmest en i 

spidsen rundet, stumpvinklet trekant (fig. 35 c) 

5. Bembidion, pallidipenne: 

Nasales forrand tydeligt afsat, højst ganske lidt kor- 

Be EEN TT el een snse Å. 

4. Nasales forrand på det nærmeste af længde med 

EET ISS KE SITES REE RES 5. 

Nasales forrand lidt længere end siderandene (fig. 

re 6. Bembidion bipunctatum. 

5. 2. følehornsled næppe dobbelt så langt som tykt 

11. Bembidion genei. 

2. følehornsled ca. 2,5 gange så langt som tykt 

7. Bembidion dentellum. 

6. Nasales forhjørner tydeligt fremtrædende (fig. 35 e, 

Nasales forhjørner mere eller mindre afrundede. . ("gå 
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3. følehornsled højst ganske lidt længere end 2.... 8. 

3. følehornsled ca. en halv gang længere end 2. 

12. Bembidion gutirle 

2. følehornsled dobbelt så langt som 4. 

13. Bembidion.- laterale, 

2. følehornsled ikke nær dobbelt så langt som 4. 

8. Bembidion varium. 

Fig. 35. Panderande af Asaphidion pallipes (a), Bembidion lampros 

(b), B. pallidipenne (c), B. bipunctatum (d), B. varium (e), B. tetra- 

colum (f), B. bruæellense (2), B.genei (h), B. guttula (i), B. laterale 

(k), Asaphidion flavipes (1), Bembidion litorale (m) og hoved af 

9; 

20, 

ir: 

B. dentellum (n). (1 fra Boldori, m og n fra Andersen). 

2. følehornsled mindst dobbelt så langt som tykt 10. 

2. følehornsled højst halvanden gang så langt 

SOM ASER red Klee te AREA r bon Kar -e eR NOE 1%; 

Hovedet tydelig bredere end langt; den uparrede 

issesøm kort, ikke helt så lang som galeas basal- 

OG kst 6 me ned Ds Ben 1. Asaphidion pallipes. 

Hovedet omtrent kvadratisk; issesømmen mindst 

så lang som den sklerotiserede del af galeas ba- 

BRIDE insekter td od ENKER 4. Bembidion lampros. 

Hovedet tydelig bredere end langt; den uparrede 
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issesøm kort, ikke helt så lang som galeas basal- 

HR. 50 GR Bo AHA 55 2. Asaphidion flavipes. 

Hovedet omtrent kvadratisk; issesømmen mindst 

så lang som den sklerotiserede del af galeas ba- 

se OD ENE dl E 12. 

12. Nasales forrand er en flad og jævn bue uden spor 

af nogen medial konkavitet (fig. 35 m). 3. føle- 

hornsled af længde med 1. .. 3. Bembidion litorale. 

Nasales forrand med mere eller mindre tydelig 

medial konkavitet (fig. 35 f og g). 3. følehorns- 

Rille længere;ende 1sace UV fun senge 13. 

13. 3. følehornsled dobbelt så langt som 4.; nasale kun 

ubetydelig kreneleret.. 9. Bembidion tetracolum. 

3. følehornsled ikke fuldt dobbelt så langt som 4.; 

nasale temmelig groft kreneleret 

10. Bembidion bruxellense. 

ssp dion pållipes' Duft. Hovedet 'bredere- end 

langt; nasale ganske fladt med utydelige hjørner (fig. 35 a). 

Falthornenes' 1. og 3. led omtrent lige lange, næsten ikke 

længere end 2. led, der er mindst dobbelt så langt som tykt. 

Retinaculum så lang som høj. De to yderste kæbepalpeled på 

det nærmeste lige lange; galeas endeled ganske lidt kortere end 

basalleddet. Længde 6/,—71/, mm. 

2 Ar flåvipes L. (fig, 351). Hovedet bredere end langt; 

nasale lidt mere fremtrædende end hos foregående art, men 

er også her uden skarpe forhjørner. 3. følehornsled er tydelig 

længere end 1. led og næsten dobbelt så langt som 2. led. 

Retinaculum længere end høj. De to yderste kæbepalpeled er 

på det nærmeste lige lange; galeas endeled af længde med 

basalleddet. Længde ca. 5 mm. 

3 Bembidion (Chrysobråcteon) litoråle Oliv. Ho- 

vedet forholdsvis bredt, på det nærmeste kvadratisk; nasales 

forrand (fig. 35 m) en flad og jævn bue uden tydelige forhjør- 

ner og uden spor af nogen medial konkavitet; issesømmen af 
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længde med den sklerotiserede del af galeas basalled. 1. og 

3. følehornsled er omtrent lige lange og kun lidt længere end 

2. led. Retinaculum så lang som høj. Både i kæbepalper og i 

galea er det yderste led lidt kortere end det næstyderste. 

Længde ca. 7 mm. 

4. B. (Metallina) låmpros Hhbst. Nasale ganske fladt 

med utydelige hjørner (fig. 35 b). Følehornenes 3. led ganske 

lidt længéeresend "1 meget længere;end Bindet hest 

gang så langt som tykt og kun ganske lidt længere end 4. 

Retinaculum meget lille, men slank, ca. 1!/, gang så lang som 

høj; de to yderste kæbepalpeled omtrent lige lange; galeas led 

omtrent lige lange. Længde 4—5!/, mm. 

5. B.(Actédium) pallidipénne Illig. Frontales forrand 

ganske kort og uden skarpe forhjørner, så nasale bliver en i 

spidsen rundet, stumpvinklet trekant (fig. 35 c). Følehornenes 

1. og 3. led omtrent lige lange, kun ganske lidt længere end 2. 

led, der er dobbelt så langt som tykt og meget længere end det 

afstumpede 4. led. Retinaculum er så lang som høj; kæbepal- 

pernes to yderste led ligesom galeas led omtrent lige lange. 

Længde 5"/,—6"/, mm. 

6. B.(Testédium) bipunctåtum L. Nasale ret frem- 

trædende, forranden noget længere end siderandene, krenele- 

ringen tydelig, men ret tæt (fig. 35 d). Følehornenes 3. led 

ubetydelig længere end 1. og 2. led, der på det nærmeste er 

dobbelt så lange som tykke, meget længere end 4. led. Retina- 

culum forholdsvis stor, ca. 1!/, gang så lang som høj. Kæbe- 

palpernes to yderste led ligesom galeas led omtrent lige lange. 

Længde 5—6"/, mm. 

7. B.(Nétaphus) dentéllum Thunb. Nasale forholdsvis 

fremtrædende; forranden godt og vel så lang som siderandene, 

fra hvilke den er adskilt ved bredt rundede hjørner (fig. 35 n); 

issesømmen er omtrent dobbelt så lang som den sklerotiserede 

del af galeas basalled. Ocellerne er fuldtallige, men især den 
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bageste række er væsentlig svagere udviklet end typisk hos 

bembidier. Følehornene er slanke;.2. led er ca. 2,5 gang så 

langt som tykt og kun lidt kortere end 1. og 3. led. Retinacu- 

lum omtrent så lang som høj. Kæbepalper og galea er meget 

slanke, galeas endeled godt og vel så langt som basalleddet. 

Længde ca. 7 mm. 

8. B.(N.) vårium Oliv. Nasale bredt og fladt, men med 

fremtrædende forhjørner og temmelig grov krenelering (fig. 

35 €e). Følehornenes 3 første led omtrent lige lange, 2. led 

dobbelt så langt som tykt og meget længere end 4. led. Retina- 

culum så lang som høj. Kæbepalpernes to yderste led på det 

nærmeste lige lange; galeas endeled lidt længere end basalled- 

det. Længde 5—6"/, mm. 

9. B.(Péryphus) tetråcolum Say. Nasale bredt og fladt 

uden fremtrædende forhjørner og med utydelig krenelering; 

det er svagt konkavt på midten (fig. 35 f). Følehornenes 3. 

led dobbelt så langt som 4. og tydelig længere end 1. og 2., 

der er omtrent lige lange, 2. led rigelig dobbelt så langt som 

tykt og meget længere end 4. Retinaculum lille, så lang som 

høj. Kæbepalpernes 3. led lidt længere end 4.; galeas led om- 

trent lige lange. Længde 6—8 mm. 

10. B.(P.) bruxellénse Wesm. Nær beslægtet med fore- 

gående, men med ret grov krenelering på nasale (fig. 35 g) og 

lidt kortere antenner, 3. led ikke fuldt dobbelt så langt som 

4., og 2. led næppe mere end dobbelt så langt som tykt. Længde 

6—67/, mm. 

11. B.(Népha) genéi Kiister. Nasales forrand kort, om- 

trent af længde med siderandene, fint, men tydelig kreneleret 

(fig. 35 h). Følehornenes 1. og 3. led på det nærmeste lige 

lange, længere end 2. led, der næppe er dobbelt så langt som 

tykt og kun 1!/, gang så langt som 4. Retinaculum så lang 

som høj. Kæbepalpernes 2 endeled ligesom galeas led omtrent 

lige lange. Længde 5—6 mm. 
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12: B.(Phildchtus). suttula "Fabry -Nasale "Tets frems 

trædende, med skarpe hjørner, forranden ca. 1!/, gang læn- 

gere end siderandene; kreneleringen ret utydelig med tæt- 

stillede, lave, ret brede knuder (fig. 35 i). Følehornenes 3. led 

tydelig længere end 1. og meget længere end 2. led, der næppe 

er mere end 1!/, gang så langt som tykt og kun lidt længere 

end 4. led. Retinaculum godt og vel så lang som høj, stærkere 

bagudrettet end hos de øvrige arter. Kæbepalpernes to yder- 

ste led på det nærmeste lige lange; galeas endeled lidt længere 

end basalleddet. Længde 4—4"/, mm. 

13. B. (Cillénus) lateråle Sam. Hovedet så bredt som 

forbrystet. Nasale bredt, ret fremtrædende med skarpe for- 

hjørner og tydelig krenelering. Forranden godt og vel dobbelt 

så lang som siderandene (fig. 35 k). Følehornenes 3 første led 

omtrent lige lange, 2. led mere end dobbelt så langt som tykt 

og dobbelt så langt som 4. led. Retinaculum rigelig så lang som 

høj, ikke bagudrettet. Kæbepalpernes 3. led godt og vel så 

langt som 4.; Galeas led på det nærmeste lige lange. Længde 

4—51/, mm. 

14. Tåchys (bistriåtus Duft.). Af larven til denne art 

foreligger der en gammel beskrivelse, som imidlertid bærer 

præg af stor upålidelighed. Siden har man lært larven til 

Tachys nanus og enkelte andre arter at kende, og på basis 

af denne viden er det sandsynligt, at man vil kunne erkende 

bistriatus-larven, om man skulle finde den. Vigtigst er kombi- 

nationen af de i nøglen nævnte karakterer: Den midtstillede 

børste på rygsiden af fodleddet (fig. 34 b), det meget lange 

endeled på galea og den korte issesøm. Larven til Tachys 

bistriatus bliver næppe mere end 3 mm lang. 

10. Trechini. 

Minder meget om bembidierne, fra hvilke de kan 

kendes på den sekundære opdeling af palpernes ende- 

led, på ocelgruppernes svage udvikling og på nasales 
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form. Hovedet oftest rigelig så langt som bredt, fron- 

tale langstrakt med tretandet nasale, der indtager 

ca. halvdelen af frontales forrand mellem de lidet 

fremtrædende stumpvinklede pandehjørner (fig. 36). 

Hver ocelgruppe tæller hos de kendte danske arter 

4 oceller, af hvilke de tre forreste er sammensmel- 

tede til ét langtstrakt øje, tydelig adskilt fra den 

bageste, ganske lille ocel. Følehornsvedhænget sidder 

temmelig langt nede på siden af 3. følehornsled, 

der er meget længere end noget af de andre led. 

Kindbakkerne slanke, retinaculum oftest kun lille og 

med let bagudrettet spids. Kæbepalperne kortere end 

de meget sparsomt behårede stipites, deres 2. led 

længst og endeleddet sekundært opdelt i to småled; 

galea toleddet, 2. led længst; lacinia mangler. Under- 

læbens dele ret langstrakte, palpernes basalled læn- 

gere end endeleddet, der er opdelt i tre småled; 

tungen temmelig lille med to samløbende børster. 

Kroppens plader meget svage, men ret udstrakte. 

Cerci noget længere end analrøret, men da de er ret 

tætstillede, bliver rummet, de omspænder, meget 

langstrakt ovalt, tydelig mere end dobbelt så langt 

som bredt. Benene veludviklede, men ret spinkle, 

hver med kun' én klo. 

Trechinerne er vistnok rovdyr; de fleste arter over- 

vintrer som larve, enkelte har dog larvetid om som- 

mere Det'er en meget stor gruppe, der er delt ien 

række undergrupper, af hvilke de fleste er meget 

gamle, med ganske få arter, men udbredt over største- 

delen af jorden. Den underafdeling Trechi, der domi- 

nerer i den nuværende jordperiode, tæller et meget 

størt antal centraleuropæiske huleformer; det er en 

afdeling, som er knyttet til den nordlige halvkugle. 

Af de 7 danske arter kendes larven til 5. 
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Slægts- og artsnøgle. 

1. Læbepalpernes basalled meget langt, mindst 1/, 

gange "så langt som ended ii, PS SKER ål 

Læbepalpernes basalled relativ kortere, højst 1"/, 

gange så langt som endeleddet 

SØEN 
Fig. 36. Panderande. a. Trechus rubens; b. T. 4-striatus; c. T. ob- 

tusus; d. Epaphius secalis. (c. efter Boldori). 

2. 2. følehornsled næppe fuldt dobbelt så langt som 

LT elelr detekteres AP KA» drejet 1, Trechus'rivulrrien 

2. følehornled rigelig dobbelt så langt som tykt 

4; Trechus' ruden 

3. Nasales midtertand meget mere end dobbelt så 

bred som lang (fig.36'c) 1/3, Trechusobtusnos 

Nasales midtertand højst dobbelt så bred som lang 

(fig. 36 b og d) 

4. Indsnittene mellem nasales tænder ganske flade, 

deres bund ligger tydelig foran en linie mellem 

pandehjørnerne; ydertændernes forrand på det 

nærmeste vinkelret på larvens længdeakse 

2. Trechus d4-striattuis. 

Indsnittene mellem nasales tænder dybere, deres 

bund ligger omtrent på linie med pandehjørner- 

ne; ydertændernes forrand tydelig skråtstillet 

5. Epaphius secalis. 

1. Tréchus rivulåris Gyll. Hovedet næsten kvadratisk. 

Indsnittene i nasale kun flade bølger, Ydertændernes forrand 

vinkelret på længdeaksen, og midtertanden meget bred og 

flad, mere end dobbelt så bred som lang. Følehornene ret lang- 
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strakte, 2. led meget nær dobbelt så langt som tykt, kun gan- 

ske lidt kortere end 1. led. Læbepalpernes basalled meget lang- 

strakt, mindst 1”/, gang så langt som endeleddet. Længde 

6—71/, mm. 

Overvintrer som larve. 

2. T. quadristriåtus Schrank. Hovedet tydelig aflangt. 

Forranden af nasales ydertænder (fig. 36 b) vinkelret på 

længdeaksen, indsnittene mellem tænderne ganske flade, 

deres bund ligger tydelig foran en linie mellem pandehjør- 

nerne; midtertanden stor, omtrent dobbelt så bred som lang. 

Følehornene ret korte, 2. led ikke dobbelt så langt som tykt, 

tydelig kortere end 1. led. Læbepalpernes basalled relativ 

kort, højst 1!/, gang så langt som endeleddet. Længde 5— 

7 mm. 

Overvintrer som larve. 

3. T. obtusus Er. Ligner meget foregående, men nasales 

midtertand (fig. 36 c) er betydelig kortere, meget mere end 

dobbelt så bred som lang. Længde 4"/,—6 mm. 

Overvintrer som larve. 

4. T.rubens Fabr. Hovedet langstrakt, omend knap så 

aflangt som hos 4-striatus. Nasales midtertand (fig. 36 a) ca. 

dobbelt så bred som lang, sidetænderne svage, deres forrand 

vinkelret på længdeaksen. Følehornene langstrakte, 2. led 

rigelig dobbelt så langt som tykt, næppe kortere end 1. led. 

Læbepalpernes basalled meget langt, mindst 1?”/, gang så 

langt som endeleddet. Længde 7—9 mm. 

Larve om sommeren. 

Af de 2 Trechus-arter, hvis larver er ukendte, overvintrer 

discus Fabr. på larvestadiet, medens micros Hbst. har sin larve 

om sommeren. 

5. Epåphius secålis Payk. Minder meget om 4-striatus, 

fra hvilken den adskiller sig ved de forholdsvis dybe indsnit 

mellem nasales tænder, deres bund ligger på det nærmeste på 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller ÅD 
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linie med pandehjørnerne, og ydertændernes forrand er tyde- 

lig skråtstillet (fig. 36 d). Længde 4"/,—6 mm. 

Overvintrer som larve. 

11a. Pogonini. 

Til slægtsgruppen Pogonini henregnes almindeligvis 

såvel Pogonus som Patrobus. Kendskabet til Pogonus- 

larven gør det imidlertid nødvendigt at tage slægternes 

samhørighed op til revision, idet larverne viser meget 

store og systematiske vigtige forskelligheder. I over- 

ensstemmelse hermed er Patrobus her udskilt som en 

særlig slægtsgruppe: Patrobini. Pogonus er udbredt 

over størstedelen af jorden. 

1. Pogonus Nicol. 

Larven har stor lighed med en kraftig bembidie- 

larve. Hovedet (fig. 37) er på det nærmeste kvadratisk ; 

den uparrede issesøm er rigelig så lang som hele 

galea. Nasale indtager størstedelen af frontales for- 

rand, det er ret fremtrædende, af form som to bølger 

med en temmelig dyb udranding imellem sig; randen 

er ret groft kreneleret. Der er seks normaltudviklede 

oceller i hver gruppe. Følehornene er slanke; 1. led, 

der er mere end dobbelt så langt som tykt, er kortere 

end 2. og 3. led, der indbyrdes er omtrent lige lange; 

vedhænget sidder temmelig langt tilbage på ydersiden 

af det bærende led. Kindbakkerne er jævnt krummede 

med ret kraftig retinaculum og med penicillus nær 

basis. På kæberne er stipes meget langstrakt, meget 

længere end palpen; 3. palpeled er meget lille, næppe 

længere end 4. og mindre end halvt så langt som 2. 

led; på galea er 2. led tydelig kortere end basalleddet ; 

lacinia mangler. Også på læbepalperne er basalleddet 
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væsentlig længere end endeleddet; tungen er velud- 

viklet med samløbende børster. Benene har kun en 

klo, der er omtrent så lang som fodleddet og uden bør- 

ster. De normaltudviklede cercer har ganske svagt 

markerede, børstebærende knuder. 

Larver om sommeren. 

Fig. 37. Pogonus (luridipennis ?). Hoved fra oversiden. (van Emden). 

1. P.luridipénnis Germ. Ovenstående beskrivelse er 

baseret på larver fra den fransk-tyske kanalkyst og må med 

overvejende sandsynlighed henføres til den nævnte art. 

Længde 8—12 mm. 

11 b. Patrobini. 

1. Patrébus Steph. 

Langstrakt, ret svagt kitiniseret larve, der habituelt 

minder meget om Pfterostichus-larverne. Hovedet om- 

trent kvadratisk, lidt smallere end brystet. Frontale 

ganske lidt længere end bredt med trapezformet 

nasale, der indtager ca. halvdelen af forranden mellem 

23" 



356 

de stumpvinklede pandehjørner (fig. 38). Nasales for- 

rand oftest ganske utydelig trebølget. 6 oceller i hver 

gruppe. Hovedets vedhæng ret langstrakte; følehorns- 

leddene alle mindst dobbelt så lange som tykke, de 

tre første omtrent lige lange; følehornsvedhænget 

sidder tæt ved spidsen af det bærende led. Kindbak- 

kerne slanke med lille retinaculum, lidt stærkere 

krummet end hos trechinerne; penicillus mangler. 

Kæbepalperne lidt kortere end de langstrakte, meget 

sparsomt behårede stipites, 2. led længst, undertiden 

dog kun lidt længere end 3. led; 4. led meget mindre 

end 3.; galeas to led omtrent lige lange; lacinia mang- 

ler. Underlæben har ret lille tunge med to parallelt- 

løbende tungebørster; læbepalpernes endeled kortere 

end basalleddet. Kroppens kitinplader ret bløde, men 

temmelig store. Cerci veludviklede med få, kraftige 

børster, noget længere end det ret slanke analrør; 

rummet imellem dem ovalt som hos Trechus og Bem- 

bidion, ca. dobbelt så langt som bredt. Benene vel- 

udviklede med to lige store, temmelig kraftige kløer. 

Patrobus og de dermed beslægtede løbebiller er 

hjemmehørende på jordens nordlige halvkugle, navn- 

lig i tempererede egne. 

Vistnok rovdyr, der overvintrer som larver. Larver- 

ne kendes til to af vore arter (samt til den nordiske 

septentrionis). Artsbestemmelsen er meget vanskelig, 

og nøglekaraktererne er usikre. 

Artsnøgle. 

1. 2. kæbepalpeled så langt som 3. .......…. 2; assimilis. 

2; 'kæbepalpeled lidt længere ends. VP ISAR 2. 

2. Nasales siderande og forhjørner skarptandet kre- 

neleret, midterranden temmelig dybtsiddende, 

men; tydelig (8. 38 b) 0 AV NA 3. septentrionis. 
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Nasale almindeligvis helt glatrandet, midtertanden 

meget lidt fremtrædende, ofte næsten usynlig 

BE 38 C) rn kenya FL .. 1. atrorufus: 

1. P. atrorufus Strøm. Nasale (fig. 38 c) glatrandet, rige- 

lig dobbelt så bredt over forhjørnerne som langt, midter- 

tanden meget lidt fremtrædende, ofte næsten usynlig. 1. føle- 

Fig. 38. Patrobus. Panderande. a. assimilis; b. septentrionis; 

c. atrorufus. 

hornsled dobbelt så langt som tykt. Kæbepalpernes 2. led læn- 

gere end 3., men ikke fuldt dobbelt så langt som 4. Længde 

11—14 mm. 

2. P.assimilis Payk. Ligner foregående ganske overor- 

dentlig meget. Nasale lidt længere, næppe fuldt dobbelt så 

bredt over forhjørnerne som langt (fig. 38 a). 1. følehornsled 

rigelig dobbelt så langt som tykt. Kæbepalpernes 2. og 3. led 

omtrent lige lange, ikke nær dobbelt så lange som 4. led. 

Længde 10—13 mm. 

3: P/septentribnis Dej. Beskrivelsen af denne art 

bygger på grønlandsk materiale af nominatracen. Den er 

imidlertid medtaget, da der er grund til at formode, at den 

ukendte larve til P. s. australis Sahlb. ligner den overordent- 

lig meget. Nasales siderande og forhjørner skarptandet krene- 

lerede, midtertanden temmelig dybtsiddende, men tydelig og 

skarpt fremtrædende (fig. 38 b); det er næppe fuldt dobbelt 

så bredt over forhjørnerne som langt. 1. følehornsled mere end 

dobbelt så langt som tykt. 2. kæbepalpeled meget længere 

end 3., ca. dobbelt så langt som 4. Længde 12—15 mm. 
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12. Panagaeini. 

1. Panagaeus Latr. 

Hovedet uden hals, men tilsmalnet bagud; det er 

lidt længere end bredt og smallere end forbrystet. 

Frontale tydelig længere end bredt; nasale en ganske 

a. 

b, 

Fig. 39. Panagaeus crux-major. a. panderand med kindbakke; 

b. bagkropsspidsen fra siden. 

flad, konkav bue på forranden (fig. 39 a). 6 oceller på 

hver side. Følehornene (fig. 40) meget lange, længere 

end hovedets bredde, 4. led så langt som 2. og 3. til- 

sammen. Kindbakkerne kraftige og spidse med stor, 

spids retinaculum; stykket uden for retinaculum med 

en række tænder på indersiden. Kæbernes stipites 

(fig. 40) af længde med palpen, hvis 4. led er gan- 

ske lille, så langt som 3. led er tykt; galea toleddet, 

basalleddet længst; lacinia en kort, kraftig kegle. 

Underlæben med meget tykke palper, kort tunge 

og divergerende tungebørster. Kitinpladerne velud- 

viklede, men rygskjoldene dækker ikke helt ud til 

siderne. Cerci (fig. 39 b) bevægeligt tilleddede, men 

uleddede, de er lange, fint behårede, men uden større 

børster. 
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Panagæerne er en overvejende afrikansk gruppe, 

hvis systematiske stilling er uklar. Deres biologi er 

meget lidt kendt, men man må antage, at de er rov- 

dyr. Larverne til de to danske arter findes om som- 

" meren. 

Fig. 40. Panagaeus crux-major. Hovedet fra undersiden (Danm. 

Fauna efter Schiødte). 

KØRE xmåjor LL. Cerci meget mørke med undtagelse 

af den yderste, skarpt afgrænsede spids. Iøvrigt som slægten. 

Længde 12—15 mm. 

13. Chlaeniini. 

1. Chlaenius Bon. 

Mørk, stærkt sklerotiseret larve. Hovedet smallere 

end kroppen, lidt bredere end langt med ganske kort 

epicranialsutur; hovedet bredest over øjnene og bliver 

derfra mere eller mindre tydelig smallere bagud efter 

rette linier. Nasale indtager næsten hele pladsen mel- 

lem de lidet fremtrædende pandehjørner, det er ganske 

kort med mange små tænder eller krenelering (fig. 41). 

6 oceller i hver gruppe. Følehornene omtrent af længde 

med hovedets bredde, 1. led i hver faldt så langt som 

3., tydelig længere end 2. led. Følehornsvedhænget 
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sidder på siden af 3. led. Kindbakkerne kraftige og 

krumme med en kort og kraftig, bagudrettet retina- 

culum, der undertiden er tospidset; inden for retina- 

culum findes en lille ekstratand omtrent som hos 

Carabus cancellatus. Kæbepalperne af længde med eller 

lidt kortere end stipites, endeleddet kortest; galea 

toleddet, lacinia veludviklet. Underlæben kraftig med 

store, tykke palper, kort tunge og to samløbende 

tungebørster. Kroppens kitinplader store og mørkt 

farvede, rygskjoldene dækker helt kroppen set fra 

oversiden. Cerci er ikke særlig store hos de danske 

arter, men de er kraftigt sklerotiserede, næsten rette 

og glatte med ganske få større børster (hos mange 

udenlandske arter er de piskeformede og opdelt i et 

stort antal sekundære småled). Benene er kraftige, 

hver med to lige lange kløer. 

Chlænierne er vistnok rovdyr, der med en enkelt 

undtagelse har larver om sommeren. Det er en stor 

gruppe, der overvejende hører hjemme under varmere 

himmelstrøg; den er nær beslægtet med Oodini, mens 

man rimeligvis iøvrigt må søge dens nærmeste på- 

rørende blandt Carabini. Larven kendes til 4 af de 6 

danske arter. 

Artsnøgle. 

1. Nasale med 4 eller 5 mere eller mindre tilspidsede 

tænder, der er symmetrisk stillede (fig. 41 c)... 2. 

Nasale med et større antal uregelmæssige knuder el- 

ler afrundede tænder (fig. 41 a og b)........…. 3 

2. Nasale 5-tandet, den mediale tand af samme stør- 

relse som de øvrige (fig. 41 c). Retinaculum 

kløftet. SIGSER' S KA. brad LLR SLS 1lsvestitus, 

Nasales mediale tand mangler eller er påfaldende 

mindre end de øvrige. Retinaculum meget lille 

og Mel, DOFMIAE- SDI 550717 å, BulCicolhser 
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3. Nasales kreneleringer består overvejende af ret få 

Harre adel AK) Elo aL 240 4. tristis 

Nasales krenelering består af en større knude i 

hvert hjørne og iøvrigt talrige småknuder (fig. 

SENGE far TA le mee Me FR, EINER 6 Ssmigricornis 

—-— 

b. (GE 

Fig. 41. Chlaenius. a. panderand og kindbakke af nigricornis; 

b. panderand og bagkropsspids fra siden af fristis; c. panderand 

og bagkropsspids fra siden af vestitus. 

1. Chl. vestitus Payk. (fig. 41 c). Hovedet kun ganske lidt 

smallere bagud. Nasale med omkring 5 større, ret skarpe 

tænder. 1. følehornsled lidt længere end 3. Retinaculum to- 

spidset. Kæbepalperne lidt kortere end stipites. Rummet 

mellem cerci rigelig dobbelt så langt som bredt. Længde 12— 

15 mm. 

Overvintrer i hvert fald for en del på larvestadiet. 

2. Chl. sulcicéllis Payk. (?). Af denne art har kun et 

enkelt eksemplar fra Oland på 1. stadium været til min dispo- 

sition. Bestemmelsen er usikker; muligvis drejer det sig om 

Chl. quadrisulcatus Payk. Larven ligner overordentlig meget 
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1. stadielarver til Chl. vestitus, men er dog tydelig artsforskel- 

lig. Den er en del større, omtrent så stor som vestitus-larver 

på 2. stadium. Nasales mediale tand mangler praktisk taget 

helt, mens de to laterale par er noget grovere. 2. følehornsled 

er relativ længere, nærmere ved at være så stort som 1. led. 

Retinaculum er yderst lille. Brystets rygskjolde er påfaldende 

bredere end bagkroppens. 

3. Chl.nigricornis: Pabr: (fig:41 åa)> Hovedet ”bydehe 

smallere bagud; nasale med en større knude i hvert hjørne, 

derimellem med fin krenelering. 1. følehornsled så langt som 3. 

Retinaculum med simpel spids. Kæbepalper og stipites lige 

lange. Rummet mellem cerci næppe fuldt dobbelt så langt 

som bredt. Længde 14—16 mm. 

3. C. tristis Schall. (fig. 41 b). Som foregående, men nasa- 

les rand har kun ret få større tænder og er grovere kreneleret. 

1. følehornsled lidt længere end 3. Kæbepalperne ikke fuldt 

så lange som stipites. Rummet mellem cerci godt og vel dob- 

belt så langt som bredt. Længde 15—17 mm. 

14. Oodini. 

1. Oddes Bon. 

Stærkt sklerotiseret, rygskjoldene dækker næsten 

helt rygsiden. Hovedet lidt bredere end langt, firkan- 

tet med omtrent rette sider; frontale noget tværbredt ; 

nasale 3-tandet, kreneleret på siderne. 6 oceller på 

hver side. Følehornene korte og kraftige, 1. led på 

længde med 3.; følehornsvedhænget sidestillet på det 

bærende led. Kindbakkerne kraftige; kæbepalperne 

ganske lidt længere end stipites, galea toleddet, lacinia 

ret stor. Læbepalperne veludviklede, tungen lille med 

to samløbende tungebørster. Cerci veludviklede, rum- 

met mellem dem rigelig dobbelt så langt som bredt, 
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de er kraftigt sklerotiserede og har kun få bør- 

ster. De kraftige ben med 2 lige lange kløer (fig. 8, 

side 294). 

Er ganske sikkert rovdyr. Systematisk står de 

Chlænierne meget nær. 

Fig. 42. Oodes helopioides. a. Panderand med kindbakke; b. Bag- 

kropsspids fra siden. 

1. O. helopioides Fabr., eneste danske art. Bygget som 

slægten. Længde 10—13 mm. 

Larve om sommeren. 

15. Licinini. 

Hovedet påfaldende lille, så langt som bredt eller 

ganske lidt længere. Frontale når helt igennem til 

kraniets bagrand, og på undersiden er indskudt et 

gula. Noget egentligt nasale findes ikke, idet pande- 

randen er en flad bue mellem de fremtrædende pande- 

hjørner (fig. 43 a). 6 oceller i hver gruppe. Følehornene 

længere end hovedets bredde, 3. led længst. Kindbak- 

kerne ligesom retinaculum ret slanke, langs indersiden 

besat med rækker af kraftige børster; kæberne ret 

korte, palperne lidt længere end stipites, galea toled- 
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det, lacinia meget kraftig. Læbepalperne ret kødede, 

tungen lidet fremtrædende og med divergerende 

tungebørster. Kroppens kitinplader store, rygskjoldene 

dækker næsten helt fra oversiden. Cerci kraftige og 

Fig. 43. Licinus depressus. a. panderand med kindbakke; b. hoved 

fra oven; c. bagkropsspidsen fra siden. 

kraftigt sklerotiserede med kun få børster. Benene 

veludviklede med to lige lange kløer. 

Antagelig rovdyr, der for en stor del lever af snegle. 

De danske arter overvintrer kun på imagostadiet. 

Efter larvernes bygning er der et ringe fællesskab mel- 

lem Licinini og Panagaeini, hvorimod de systematisk 

synes veladskilte fra de øvrige løbebiller. 

Slægtsnøgle. 

1. Epipleuriterne udstående og bagudrettede, så 

larvernes sider bliver savtakkede ....... Øs ACTS. 

Epipleuriterne simple, kun svagt udstående og ikke 

Dagtårettedesuge ne SD EL EET 1. Badister. 
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1 Badister Clåirv. 

Kendskabet til larven ret ringe. Den adskiller sig 

ikke meget fra Licinus-larven. Panderanden mellem 

pandehjørnerne er en konveks bue. 2. følehornsled 

kun ganske lidt længere end 1.; epipleuriterne simple, 

kun lidt udstående og ikke bagudrettede. 

Larven kendes kun til en af vore 6 arter. 

1. B. bipustulåtus Fabr. Bygget som slægten. Længde 

6—9 mm. 

2 Etcinas-Latr. 

Panderanden mellem pandehjørnerne er en konkav 

bue (fig. 43 a). 2. følehornsled tydelig længere end 1.; 

epipleuriterne udstående og bagudrettede, kroppens 

sider savtakkede. Cerci korte, stærkt divergerende 

med kun få større børster, en opadvendt, en udadvendt 

og en nedadvendt. 

smed epreæssus' Payk., eneste danske'art. Bygget som 

slægten. Længde 11—14 mm. 

16. Pterostichini. 

Variationen inden for denne store slægtsgruppe er 

meget ringe. Hovedet lidt smallere end kroppen, oftest 

bredere end langt, hos nogle med rundede, hos andre 

med rette sider; frontale når kun undtagelsesvis kra- 

niets bagrand; nasale udgør ca. ”/, af stykket mellem 

pandehjørnerne, det er ganske fladt, i sin primitiveste 

form afgrænset fra den øvrige forrand ved et par tem- 

melig grove knuder, hvorimellem der er et par brede, 

flade bølger (f. eks. fig. 47); denne oprindelige form 

findes kun undtagelsesvis, oftest er den reduceret på 
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forskellig vis. Som regel 6 veludviklede oceller i hver 

gruppe, hos enkelte er de dog reduceret i størrelse og 

antal. Følehornene veludviklede med temmelig stort 

følehornsvedhæng. Kindbakkerne er underkastet ret 

stor variation, snart korte og kraftige, snart lange og 

slanke kroge; de kan have stor eller lille retinaculum, 

der kan være både fremad-, indad- eller bagudrettet. 

Kæbepalperne på længde med stipites, længdeforhol- 

det mellem leddene varierer; galea toleddet. Lacinia 

som regel ret lille, hos nogle endda vanskelig at se. 

Underlæben med veludviklede palper og præmentum, 

tungen lille, rundet i spidsen, de to samløbende tunge- 

børster meget tætstillede. Kroppens kitinplader tem- 

melig små og ofte svage. Rygskjoldene oftest med 

tydelig afgrænsede siderande. Cerci veludviklede, 

men ret blødt kitiniserede og ikke særlig kraftigt far- 

vede, de er aldrig tilleddede og kun undtagelsesvis 

leddelte. Benene veludviklede med to lige lange 

kløer. 

Larverne er vistnok helt igennem rovdyr, men om 

enkelte arter anføres det, at imagines har optrådt ska- 

deligt på sæd eller i forstvæsnets planteskoler. Langt 

de fleste har larver om sommeren, færre overvintrer 

på dette udviklingsstadium. Pterostichinerne er meget 

nært beslægtet med Amarini og Zabrini, der sikkert 

direkte eller indirekte kan afledes fra dem. De primi- 

tiveste former findes inden for Agonum, mens Calathus 

og Pterostichus antagelig er forholdsvis unge; Abax 

er en af de alleryngste pterostichiner. Det er en meget 

stor gruppe (ca. 500 arter), der findes overalt på jorden 

med undtagelse af de allerkoldeste egne. Af de danske 

slægter er kun larven til Stomis ukendt. Slægtsadskil- 

lelsen er i flere tilfælde meget vanskelig at udtrykke 

i nøgleform. 
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Slægtsnøgle. 

Stlpes maxillaris helt. eller delvis. delt af et lyst, 

membranøst tværbælte. Lacinia bærer ikke sin 

HEE DE ERIE oe hen RE Te mette Te 

Stipes maxillaris uden lyst tværbælte. Den ofte 

reducerede, hos Dolichus helt manglende lacinia 

kkerer un børste på spidsen 2 DISSE ysnrå 

3. kæbepalpeled meget kortere end 2., af længde 

Nil eller kortere ond Aleds 030033. SP STA YD 

3. kæbepalpeled mindst %/, af 2., tydelig længere 

end 4. led. Issesømmen aldrig væsentlig kortere 

HEE File binsled, ALDE, SA  RØJS Dr onngrn 

Issesøm mangler eller er yderst kort, højst så lang 

som 4. følehornsleds diameter. Retinaculum på- 

ER 0 en vred ar se KK skeerne l 

Issesøm kort, men tydelig, længere end 4. føle- 

EE IA TETET 174 no en morale Man Ia BSN Rus 

Issesømmen meget kort, men tydelig. Tunge mang- 

ler (tungebørsterne findes). Indendørs art 

2. Sphodrus (p. 

Issesøm mangler helt. Tungen lille, men tydelig. . 

Ocellerne i bageste række reduceret til 3 små punk- 

ter. Lacinia lille, men tydelig. Panderand som 

på fig. 44 a. Oftest indendørs art 

1.Pristonycehus (np 

Alle oceller normalt udviklede. Lacinia mangler 

helt. Panderand som på fig. 45 b. Fritlevende 

Es 4 mr. 4. Dolichus (p. 

Oceller mangler. Kæbepalpernes endeled længere 

end næstsidste led (fig. 46).... 5. Synuchus (p. 

Oceller normalt udviklede. 3. og 4. kæbepalpeled 

af omtrent samme længde .... 3. Calathus (p: 

Nasale tilspidset, ca. 3 gange så bredt som langt 

NE ERE RE 6. Olisthopus (p. 

kualnle aliderledes 2.20 ered, 7. Agonum (p. 

Følehornene 5-leddede, idet der basalt er indskudt 

368). 
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et kort ekstra led. Cerci leddelte. Mandiblerne 

altid meget slanke og krumme (fig. 53 g) 

9 Abax (pp 389): 

Følehornene normale, 4-leddede. Cerci ikke led- 

delte. Kindbakkerne meget varierende (fig. 53 

TE DM LE teret ge dalet sov Lo ten +. dl o. Pterostichus (pp 380 

1… Pristønychus. Dej. 

Frontale når hovedets bagrand; nasale (fig. 44 a) 

forholdsvis fremtrædende med en temmelig skarp 

knude i forhjørnerne, herimellem to ret store bølger 

og udenfor en lille knude på hver side. Ocellerne nor- 

male i 1. række, men i bageste række reducerede til 

3 små punkter. Følehornenes 1. led længst, betydelig 

længere end 2. og 3., der er omtrent lige store; føle- 

hornsvedhænget sidder på spidsen af det bærende led, 

hvor afstanden fra den distale børste til leddets spids 

er betydelig kortere end til leddets basis. Kindbakker- 

ne store, jævnt og temmelig stærkt krummede med en 

lille, noget fremadrettet retinaculum og helt glat 

skærerand. Kæbepalperne meget kortere end stipites, 

2. led længst, dobbelt så langt som tykt og så langt 

som de to yderste led tilsammen, 3. led lidt længere 

end 4.; lacinia lille, men tydelig. 

1. P. terricola Hbst., eneste art i Danmark. Bygget som 

slægten. Længde 18—25 mm. 

Overvintrer som larve. 

2. Sphøådrus Clairv. 

Hovedet er bredere end langt med parallelle, svagt 

rundede sider. Frontale når omtrent kraniets bagrand, 

issesømmen er kortere end 4. følehornsleds diameter. 

Nasale udgør godt og vel "/, af panderanden mellem 
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pandehjørnerne; det er let fremhvælvet og består 

hos larven af 1. stadium af tre krenelerede knuder, 

af hvilke den midterste rager længst frem (fig. 44 g); 

hos den voksne larve er disse knuder udviskede og 

forranden af nasale omtrent retliniet. Ocellerne er 

fuldtallige (6 på hver side), men de er svagere udviklet 

end normalt hos løbebillelarver. 1. følehornsled er 

længst; vedhænget sidder ganske nær ved spidsen af 

3. led. Kindbakkernes retinaculum er ganske lille. 

Kæbepalperne er kortere end stipites, 2. led er dob- 

belt så langt som tykt og så langt som de to yderste 

led tilsammen; 3. og 4. palpeled på det nærmeste lige 

lange. Lacinia findes, men er meget svagt udviklet. 

Tungebørsterne sidder direkte på præmentum, idet 

der ikke er udviklet nogen tunge. Kroppens plader 

og de iøvrigt typisk byggede cercer er forholdsvis 

svagt sklerotiserede. Benene er veludviklede og har 

to ensartede kløer. 

Beskrivelsen i foregående udgave af D. F. Løbebiller 

(p. 315) er baseret på en gammel fejlbestemmelse, 

der 1 mére end 50 år har cirkuleret i litteraturen. 

Fejlen er rettet af Boldori (1934), hvem det er lykke- 

des at klække larven af æg. 

1. S. leucophthålmus L., eneste danske art. Bygget 

som slægten. Længde 30—50 mm. 

Overvintrer som larve. 

3. ColdiRkRhsS Bon. 

Hovedets sider parallelle; issesømmen ganske kort, 

men dog længere end 4. følehornsleds diameter. Nasale 

indtager godt en trediedel af panderanden, den rager 

som en bue frem foran pandehjørnerne og er ofte 

mere eller mindre tydelig firebølget. Øjnene er vel- 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller 24 
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udviklede. 1. følehornsled kun lidt længere end 3., 

der bærer følehornsvedhænget omtrent på spidsen. 

Kindbakkerne temmelig store, jævnt og temmelig 

stærkt krummede med veludviklet, noget fremadret- 

tet retinaculum. Kæbepalperne af længde med stipi- 

tes, 1. led ikke fuldt dobbelt så langt som tykt, kor- 

tere end 2. og 3. led tilsammen, der er indbyrdes lige 

lange. Lacinia stærkt reduceret, ofte næsten forsvun- 

det. Tungen temmelig lang. 

Arterne overvintrer alle på larvestadiet. Larverne 

kendes til fire af vore syv arter; de er meget ensartede, 

og bestemmelsen er vanskelig. 

Artsnøgle. 

1. Nasale med 4 veladskilte, på det nærmeste lige 

Sbore kilder (HE AE DORA), ASLUN KA sASARKSE, WA 

Nasale oftest en ret flad bølge uden tydelige knu- 

der (tig, 44 £-00 0) 2703 nen skr ASER ASSER Sy 

2:s:Hovedet.-tydelig bredere end. langt 3.5 04 l.duseiner. 

Hovedet kun ganske lidt bredere end langt 

3, melanocephanis. 

3. Læbepalpernes grundled ca. 1!/, gang så langt 

BORT RAE SATS SLIDE POE SSG 4. micropterus. 

Læbepalpernes grundled ca. 1?/, gang så langt 

som ended, IS EN SENSE ey ER RE 2. erratus. 

1. C. fuscipes Goeze. Såvel hoved som frontale tydelig 

bredere end langt; nasale (fig. 44 b) med 4 velafgrænsede, lige 

store knuder, hvor det midterste indsnit er lige så adskillende 

som de ydre. Længde 14—20 mm. 

Imago iagttaget skadelig ved at begnave forskellige frø i 

udsæd. 

2. C.erråtus Sahlb. Hovedet næppe bredere end langt, 

frontale er så bredt som langt; nasale (fig. 44 c) en simpel 

bue, forholdsvis stærkt fremhvælvet, almindeligvis med et 
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enkelt dybere, oftest uregelmæssigt indsnit i midten. Læbe- 

palpernes endeled forholdsvis kort, grundleddet ca. 17/, gang 

så langt. Længde 12—17 mm. 

BEN 

g. : j 
å å 

Fig. 44. Panderande. a. Pristonychus terricola; b. Calathus fuscipes; 

c. C. erratus; d. C. melanocephalus; e. C. micropterus; f. Olisthopus 

rotundatus; g. yngste stadium af Sphodrus leucophthalmus. 

(g fra Bolderi). 

5. 6: melanocéphalus L.- Hovedet kun lidt bredere end 

langt, frontale så bredt som langt; nasale (fig. 44 d) temmelig 

stærkt fremhvælvet med 4 oftest velafgrænsede knuder; det 

midterste indsnit mindre end de ydre og kan helt mangle, så 

de to midterste knuder smelter sammen. Længde 9—12 mm. 

4. C. microépterus Duft. Hovedet næppe bredere end 

langt, frontale så bredt som langt. Nasale (fig. 44 c) en simpel, 

meget flad bue med utydelige indsnit og meget fint og uregel- 

mæssigt kreneleret rand. Læbepalpernes endeled forholdsvis 

langt, grundleddet kun ca. 1!/, gang så langt. Længde 10— 

12 mm. 

4:Ddlichus Bon. 

Hovedet (fig. 45 b) meget bredere end langt, med 

svagt rundede sider; issesømmen mangler ganske, så 

frontale, epicrania og halsens ledhud mødes i et og 

24% 
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samme punkt. Nasale er bredt, stærkt affladet og 

mellem de svagt fremtrædende forhjørner ganske let 

konkavt. Alle oceller er normalt udviklede. 1. føle- 

hornsled er meget længere end de efterfølgende, om- 

eee RE SS Ng ene 

dl. Di: 

Fig. 45. Dolichus halensis. b. hovedet fra oversiden. (Akira Fukuda). 

trent så langt som 2. og 3. led tilsammen; vedhænget 

sidder på spidsen af 3. led. Kindbakkerne er ret 

kraftige, stærkest krummede nær basis og med en på- 

faldende lille retinaculum. Kæbepalperne er kortere 

end stipites, 2. led af længde med 3. og 4. led tilsam- 

men. Lacinia mangler helt; den er kun repræsenteret 

ved sin børste, der er noget kraftigere end de omgi- 

vende. Tungen er tydelig, med samløbende eller let 

divergerende tungebørster. Benene er veludviklede og 

har to ensartede kløer. 
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HE halénsis''Schall, enéste:danske art. "Bygget. som 

slægten. Længde ca. 30 mm. 

Overvintrer som larve. 

5. cSynkchus GV: 

Larven er kun kendt på 1. stadium. Meget nært 

beslægtet med Calathus-larven. Hovedet (fig. 46) er 

Fig. 46. Synuchus nivalis. Hoved fra oversiden af 1. larvestadium. 

(Lindroth 1956). 

på det nærmeste så langt som bredt, det er bredest 

bagtil og siderne konvergerer fremefter efter rette 

linier. Frontale er noget aflangt, og issesømmen er 

meget kort. Nasale er kun svagt fremtrædende, til- 

spidset i midten og med kreneleret rand. Hos den 

danske art mangler øjne helt, og hovedets form har 

sandsynligvis relation hertil. Følehornene synes at 

svare til følehornene hos Calathus. Det samme er 

tilfældet med munddelene, dog er 4. kæbepalpeled 

i hvert fald hos den helt unge larve længere end 

3. led. Benene er veludviklede, men i modsætning 

til alle beslægtede løbebiller er kløerne ikke lige 

lange. 
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1. S. nivålis Gyll., eneste danske art. Bygget som slægten. 

Længde 9—12 mm. 

Overvintrer som larve, muligvis udelukkende på 1. sta- 

dium. 

6. Olisthopus Dej. 

Hovedet bredere end langt. Frontale godt og vel så 

bredt som langt med temmelig fladt trekantet nasale 

(fig. 44 f). 1. følehornsled næppe længere end 3., der 

bærer følehornsvedhæng på spidsen. Kindbakkerne 

ret kraftige og stærkt krummede med lang, indadrettet 

retinaculum. Kæbepalperne kun lidt kortere end sti- 

pites, 3. led tydelig længere end 4. Tungen ret lille. 

Lacinia relativ stor. 

1. O.rotundåtus Payk., eneste danske art. Bygget som 

slægten. Længde 8—10 mm. 

Overvintrer som larve: 

7. Ågonum Bon. 

Gennemgående slanke larver med veludviklede 

legemsvedhæng. Hovedet så bredt som langt eller lidt 

bredere. Issesømmen er aldrig væsentlig kortere end 

4. følehornsled. Nasale indtager almindeligvis godt og 

vel en trediedel af panderanden, det rager højst lidt 

frem foran pandehjørnerne, men varierer iøvrigt en 

del i sine enkeltheder. Øjnene er altid veludviklede. 

Følehornene er oftest langstrakte, 1. led længst; 

følehornsvedhænget sidder temmelig langt tilbage på 

siden af det bærende led. Kindbakkerne er hos fler- 

tallet ret slanke og jævnt krummede med veludviklet, 

noget fremadrettet retinaculum; hos underslægten 

Europhilus afviger de ved en noget plumpere byg- 

ning og en meget karakteristisk form (fig. 50), her er de 
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| særlig kraftigt bøjede ved grunden, iøvrigt temmelig 

rette med krummet spids, og uden for den kraftige 

retinaculum har de i skæreranden et eller flere dybe 

skår, der ofte er forskellige på venstre og højre kind- 

bakke; den variation kan dog muligvis skyldes for- 

skellig grad af slid. Kæbepalperne (fig. 48 a) er oftest 

kortere end stipites eller af samme længde, kun hos 

Europhilus er de lidt længere; palpeleddenes indbyr- 

des længdeforhold er underkastet nogen variation. 

Lacinia er lille, men tydelig. Tungen lille. Benene er 

veludviklede med to ensartede kløer. Cercerne er 

meget slanke, rummet imellem dem er oftest meget 

mere end dobbelt så langt som bredt. 

Arterne overvintrer alle som forplantningsdygtige 

imagines, hos ruficorne synes tillige at finde en ikke 

ubetydelig overvintring af larver sted. Larverne til 

Europhilus-arterne samles ofte i sumpplanternes hule 

stængler. Larverne, der ofte er meget vanskelige at 

bestemme, kendes til 12 af vore 22 arter. 

Artsnøgle. 

1. Kindbakkerne formet som vist på fig. 50, oftest 

med et eller to større skår i skæreranden uden 

for retinaculum. Nasales forrand (fig. 49) helt 

plan og fint kreneleret, oftest med en fremtræden- 

Bllde hvert hjørne (Europhiluis)c.4. sus 767 Ud 

Kindbakkerne anderledes, »normale«, skæreranden 

uden skår, men undertiden fint kreneleret. Nasa- 

les forrand almindeligvis med større knuder eller 

bølger, i hvert fald hos de ældre larver ....... VÆ 

2. 2. følehornsled ca. halvanden gang så langt som 

tykt. Frontale godt og vel så langt som bredt; 

nasale en flad bue uden fremtrædende forhjør- 

BER ISS ÆT DN as itet.s kunst enkel er» 4. obscurums(p. 378). 
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2. følehornsled mindst dobbelt så langt som tykt. 

Frontale oftest tydelig tværbredt; nasale ander- 

Cerci forholdsvis korte, næppe mere end dobbelt 

så lanse som sansikøreE 5 rs ens ANNE 

Cerci længere, mindst 2?/, gang så lange som anal- 

Kindbakkernes skærerand uden for retinaculum 

BRF HERE REE SANNE RET RS 6, Muller (pp 

Kindbakkernes skærerand uden krenelering..... 

Læbepalpernes endeled mere end 3 gange så langt 

SOREL AD ISSN ENDE 04. BAD. SER 

Læbepalpernes endeled mindre end 3 gange så 

langt som tykt (fig. 48 c) 

8. viduum & 9. moestum (p. 

Kæberne forholdsvis slanke, stipites omtrent 4 

gange så lange som brede, og 3. palpeled rigelig 

kå TORE son 2. TØ 5 0 kr vd 7. versutum (p. 

Kæberne mindre slanke, stipites næppe 3!/, gang 

så lange som brede, og 3. palpeled knap så langt 

KOR BE ERE KS KR SE SSARL DSA SERGE. ASrTUrICorne tk 

Kindbakkerne uden for retinaculum med fint kre- 

NOlErer KRÆPEFARNE 2 andre 10 re 1. assimileé (DP: 

Kindbakkernes skærerand ikke kreneleret....... 

Kæberne forholdsvis slanke, stipites omtrent 4 

gange så lange som brede, og 3. palpeled rigelig 

SNENRE soN SL eV JE NNE 5. marginatum (p.: 

Kæberne mindre slanke, stipites ca. 3 gange så 

lange som brede, og 3. palpeled lidt kortere end 

> BA BADER SR SNESET FEE DRE (TEE TY OR ST 3xdorsaler(p: 

Nasales forhjørner påfaldende fremtrædende (fig. 

ED): EUR, SAND SEAN CIGAR ANE 12. piceum (p.: 

Nasales forhjørner ikke eller i hvert faldt langt 

mindre fremtrædende NG, 62. DRM OEDIEL 

Nasales forhjørner ret svagt fremtrædende (fig. 

49 c). Kindbakkerne forholdsvis slanke (fig. 50 d 

BED FRONTEN DRENG 10. thoreyi (p. 380). 
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Nasales forhjørner slet ikke fremtrædende (fig. 

49 b). Kindbakkerne mindre slanke (fig. 50 c) 

11. fuliginosum (p. 380). 

1. A. (Platynus) assimile Payk. Hoved og frontale lidt 

bredere end lange. Nasale (fig. 47 a) kun lidt fremhvælvet med 

to flade, svagt adskilte buer, der tilsammen udgør ca. ”/, af 

den fulde bredde, og to lidet fremtrædende hjørneknuder. 

RE Een dn BE STE banan ENE 
dj ET ET GR SEER se DSP” SPARES 
og — nd dneene | EET hue ss EEN i 

e 

Fig. 47. Agonum. Panderande af assimile (a), ruficorne (b), dorsale 

(c), obscurum (d), marginatum (e), muelleri (f), versutum (2), viduum 

(h) og moestum (i). 

FF (8. rr å 

Pandehjørnerne skarpe, men stumpvinklede. Følehornenes 2. 

led mere end dobbelt så langt som tykt, kun ganske lidt kor- 

tere end 3. led. Kindbakkerne uden for retinaculum med fint 

kreneleret skærerand (kan være slidt næsten glat). Kæbepal- 

perne tydelig kortere end de meget slanke stipites, 2. led højst 

så langt som 3. Cerci langstrakte, omtrent 3 gange så lange 

som analrøret. Længde 14—18 mm. 

2 AMP ruficérne Goeze. Hoved og frontale lidt bre- 

dere end lange. Nasale (fig. 47 b) ret svagt fremhvælvet, de 

midterste buer udgør tilsammen ca. ”/, af bredden, de er lige 

så godt adskilte indbyrdes som fra sideknuderne. Følehornenes 

2. led dobbelt så langt som tykt, lidt kortere end 3. led. Kind- 

bakkerne glatrandede. Kæbepalperne tydelig kortere end 

stipites, der er knap 3!/, gang så lange som brede; 2. palpeled 

ganske lidt længere end 3. Læbepalpernes endeled mere end 

3 gange så langt som tykt (fig. 48 b). Cerci forholdsvis korte, 

omtrent dobbelt så lange som analrøret. Længde 9—13 mm. 
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3. A: (P.) dorsåle ;Pontopp.'! Hoved og: frontale tydelig 

bredere end lange. Nasale (fig. 47 c) lidt mere fremhvælvet 

end hos de andre Platynus-arter, de midterste buer udgør til- 

sammen ca. halvdelen af nasales forrand, de er indbyrdes 

næsten helt sammensmeltede, men er vel adskilte fra de oftest 

skarpe sideknuder. Følehornenes 2. led dobbelt så langt som 

tykt, tydelig kortere end 3. led. Kindbakkerne glatrandede. 

Kæberne forholdsvis robuste, stipites kun ca. 3 gange så 

lange som brede; kæbepalperne er kortere end stipites, 2. led 

længere end 3. led. Cerci er forholdsvis langstrakte, ca. 3 gange 

så lange som analrøret. Længde 8—11 mm. 

4. A. (P.) obscurum Herbst afviger ret betydeligt fra de 

øvrige arter. Hoved og frontale lidt længere end brede. Nasale 

(fig. 47 d) ganske fladt trekantet, i spidsen afrundet, uden tyde- 

lige buer eller sideknuder. Følehornenes 2. led ca. 1!/, gang så 

langt som tykt, meget kortere end 3. led. Kindbakkerne glat- 

randede. På kæberne er stipites relativ korte, kun godt dob- 

belt så lange som brede og af længde med palpen, hvis 2. led 

er længere end 3. Længde 7—9 mm. 

5. A. (Ågonum) marginåtum L. Hoved og frontale 

bredere end lange. Nasale (fig. 47 e) med ret skarpe forhjørner, 

hvorimellem det er jævnt fremhvælvet, højst med en utydelig 

konkavitet i midten. 2. følehornsled godt og vel dobbelt så 

langt som tykt, lidt kortere end 3. led. Kindbakkerne glat- 

randede. Kæberne er forholdsvis slanke, stipites omtrent 4 

gange så lange som brede; 3. palpeled rigelig så langt som 2. 

led. Læbepalpernes endeled slankt (som fig. 48 b). Cerci er 

forholdsvis lange, henved 3 gange så lange som analrøret. 

Længde 11—14 mm. 

6. A. (A.) muelleri Herbst. Hoved og frontale lidt tvær- 

brede. På nasale (fig. 47 f) er forhjørnerne som regel ikke særlig 

fremspringende, og det mellemliggende parti er forholdsvis 

stærkt fremhvælvet i en enkelt bue, der højst har en ganske 

ubetydelig konkavitet i midten. Kindbakkernes skærerand er 
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fint kreneleret uden for retinaculum. Kæberne er forholdsvis 

slanke, stipites omtrent 4 gange så lange som brede; 3. palpe- 

led rigelig så langt som 2. led. Læbepalpernes endeled slankt 

(fig. 48 b). Cerci er forholdsvis korte, ca. dobbelt så lange som 

analrøret. Længde 8—12 mm. 

a. b. Cc. 

Fig. 48. a. kæbepalpe af Agonum muelleri (van Emden), b. læbe- 

palpe af A. muelleri, c. læbepalpe af A. viduum. 

7. A. (A.) versutum Gyll. Hoved og frontale lidt tvær- 

brede. Nasales forhjørner (fig. 47 g) skarpt fremtrædende, 

stykket imellem dem fladt, men tydelig tobølget. 2. følehorns- 

led godt og vel dobbelt så langt som tykt, omtrent så langt 

som 3. led. Kindbakkerne glatrandede. Kæberne forholdsvis 

slanke, stipites omtrent 4 gange så lange som brede; 3. palpe- 

led rigelig så langt som 2. Læbepalpernes endeled slankt (fig. 

48 b). Længde 9—11 mm. 

SAS FAviduum Panz. '& 9. moestum Duft. Hoved og 

frontale bredere end lange. Nasale ganske fladt med eller uden 

fremtrædende forhjørner. 2. følehornsled dobbelt så langt som 

tykt, kortere end 3. led. Kindbakkerne glatrandede. Læbe- 

palpernes endeled plumpt, kun godt og vel dobbelt så langt 

som tykt (fig. 48 c). Cerci forholdsvis korte, næppe mere end 
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dobbelt så lange som analrøret. De to arters larver ligner 

hinanden overordentlig meget, men kan muligvis adskilles 

ved enkeltheder i nasales forrand (fig. 47 h og i). Længde 

10—12 mm. 

a. GO NSSS ES 

By 7, sr REGR SE LEE 
Cc. OSSE SEES EETESS 

Fig. 49. Panderande af underslægten Europhilus: piceus (a), fuli- 

ginosus (b) og thoreyi (c). 

10. A. (Eur&philus) thoreyi Dej. Hoved og frontale er 

lidt bredere end lange. Nasale (fig. 49 c) har ganske plan for- 

rand med forholdsvis svagt fremtrædende forhjørner. 2. føle- 

hornsled er knebent dobbelt så langt som tykt, kortere end 

KG 
Fig. 50. Kindbakker af underslægten Europhilus: piceus (a og b), 

fuliginosus (c) og thoreyi (d og e). 

3. led. Kindbakkerne (fig. 50 d og e€e) er kraftigt bøjede ved 

grunden, men iøvrigt temmelig rette med krum spids; uden 

for den kraftige, noget fremadrettede retinaculum er der i 

skæreranden et eller flere skår; kindbakkerne er forholdsvis 

slankere end hos de efterfølgende arter. Kæbepalperne er 

kortere end stipites, 2. led længst. Cerci er forholdsvis slanke, 

ca. 3 gange så lange som analrøret. Længde 7—10 mm. 

11. A. (E.) fuliginåbsum Panz. er yderst vanskelig at 

adskille fra foregående art. Nasales forhjørner synes dog at 
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være meget svagt fremtrædende (fig. 49 b) eller helt udviskede, 

og kindbakkerne (fig. 50 c) at være lidt mindre slanke. 

AE) piceum L.- Også denne. art ligner" A, ihoreyl 

overordentlig meget. Nasales forhjørner synes at være skar- 

pere afsat (fig. 49 a), og kindbakkerne at være forholdsvis 

plumpere (fig. 50 a og b). 

8. Pterøstichus Bon. 

Ligner meget Agonum-larverne. Hovedet så bredt 

som langt eller lidt bredere; frontale oftest så langt 

som bredt med meget bredt nasale, der hos de fleste 

er ganske fladt med højst svagt fremtrædende for- 

hjørner, kun i ganske få tilfælde er midtpartiet noget 

fremhvælvet (fig. 52 a og f). I hver ocelgruppe 6 

oceller, af hvilke de to øverste i bageste række under- 

tiden er noget mindre end de øvrige. Følehornene ret 

slanke, 1. led som regel længst; vedhænget sidder 

omtrent på spidsen af det bærende led. Kindbakker 

og retinaculum meget forskellige. Kæbepalperne oftest 

lidt kortere end stipites, 2. og 3. led som regel længst, 

på det nærmeste lige lange; leddene på galea kun lidt 

forskellige i længde; lacinia temmelig lille, dens bør- 

ster sidder på siden af den. Hen over stipes strækker 

der sig et lystfarvet bælte af mere eller mindre mem- 

branøs karakter. Læbepalpernes grundled er lidt læn- 

gere end endeleddet; tungen ret lille. Rygskjoldene 

dækker ikke nær oversiden. Cerci (fig. 51 og 55) tem- 

melig langstrakte, rummet imellem dem mere end 

dobbelt så langt som bredt. Analrøret veludviklet. 

Benene kraftige, hver med to lige lange kløer. 

Pterostichus forplanter sig oftest om foråret med 

forvandling hen på sommeren, kun et mindre antal 

overvintrer på larvestadiet. Slægten er meget stor og 
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udbredt over hele verden, først og fremmest dog den 

nordlige halvkugle. Larven er kendt til 15 af de 20 

danske arter. Bestemmelsen ofte usikker. 

Fig. 51. Pterostichus coerulescens. Cerci fra oven og fra siden. 

Artsnøgle. 

1. Kindbakkerne lange, slanke og krumme med noget 

bagudrettet retinaculum (fig. 53 f og g). For- 

holdsvis Loe ATber s73 250 250 Frem ars Ens ASER 2. 

2. Nasale forholdsvis fremtrædende, tobølget, men 

kun med svagt antydede forhjørner (fig. 52 f) 

14.madidus (p:389); 

Panderanden mellem pandehjørnerne nærmest ret- 

liniet, med næppe antydet uregelmæssig struk- 

bar HEDE 70 FS EL GA Fase 15. melas (p. 389): 

3. Frontales bageste afsnit er smallest fortil og bre- 

dest. kort foran bagspidsen .... 3. lepidus (p. 385). 

Frontale normalt formet, dets bageste afsnit er 

BERGER FART ls ne used ke enke R Å. 

4. Folden på ydersiden af epicraniets kraftige ryg- 

børste er stærkt fremtrædende bagtil, hvor den 

danner en aflang opsvulmning (fig. 54 c). Retina- 

culum meget lille, kortere end 4. følehornsleds 

BERTEL ER SØGEN SENERE EEN d. 

Folden på ydersiden af epicraniets rygbørste ikke 

påfaldende' fremhævet DARELISs SLSRLLAG HIG ED 6. 
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5. Forholdsvis langstrakt: 2. følehornsled omtrent 3 

gange så langt som tykt, omtrent af længde med 

3 leds'3: kæbepålpeled"' 4.11, gang så)langt 

SR MESS. 133 BEØRERD SUT, AL CUPDTEU SS DFSSIK 

Forholdsvis robust: 2. følehornsled ca. dobbelt så 

langt som tykt, tydelig "kortére end 3; led;"3: 

kæbepalpeled næsten dobbelt så langt som 4. 

1. coerulescens (p. 384). 

ORNSko 

SE 

e 

Fig. 52. Panderande af Pterostichus: diligens (a), vernalis (b), 

minor (Cc), niger (d), melas (e) og madidus (f). 

6. Læbepalpernes endeled sekundært underafdelt i 2, 

hvoraf basaldelen er ca. dobbelt så lang som den 

BE Splid sede skr er Red sd 11... minor (p..388): 

kæbe balperne. normale; 332 230208 2 307650) åre hanen ere ed ra 

7. Nasales midtparti noget fremhvælvet, undertiden 

tydelig tobølget (fig. 52 a). Kindbakkernes 

spidsedel mindre end 3 gange så lang som bred 

Vet retinaculum (fig. 53 a)., Små. arter... LY 8. 

Nasales midtparti plant og rager ikke længere frem 

end dets forhjørner. Kindbakkerne oftest tydelig 

INN ob DE ER, usa 9: 

8. Kindbakkernes spidsedel fint kreneleret på skære- 

HE FIBESS AN TYGE SIS Jr: fSzdiligens(p. 389 

Kindbakkerne uden krenelering . 12. strenuus (p. 388). 

9: 2 følehornsled ca. 1!/,. gang så langt som tykt 

A-vernalis:(pD 386): 

2. følehornsled omtrent dobbelt så langt som tykt 

EERDMANS sd 10. 
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10. Den uparrede issesøm kortere end 4. følehornsled 

5. oblongopunctatus (p. 386). 

Den uparrede issesøm længere end 4. følehornsled 11. 

11. Store larver, der hovedsagelig kan tages fra slut- 

ningen af august til.midten af. maj os klode 12. 

Mellemstore larver, der overvejende kan tages fra 

midten-af.maj til slutningen. af august 4% 13; 

(KE 
Fig. 53. Kindbakker af Pferostichus: diligens (a), oblongopunctatus (b), 

vernalis (Cc), vulgaris (d), niger (e) og melas (f), samt af Abaæ ater (2). 

12. De to børstepunkter nær bagspidsen af den uparrede 

kitinplade fortil på brystets underside sidder 

nærmere ved hinanden end de to nærmest foran- 

siddende større børstepunkter .. 7. vulgaris (p. 387). 

De to børstepunkter nær kitinpladens bagspids 

har omtrent samme indbyrdes afstand som de to 

foransiddende børstepunkter ...... 6. niger (p. 387). 

13. 3. kæbepalpeled omtrent dobbelt så langt som 4. 

00 bys BEG. SONG OLE Sad, SEKS Kage 14. 

3. kæbepalpeled ikke nær dobbelt så langt som 4. 

8, nigritat(p. 387). 

14. Læbepalpernes to led på det nærmeste lige lange 

9. anthracinus (p. 387). 

Læbepalpernes endeled lidt kortere end basalled- 

ELISE SEEK «… Basal seeder 10. gracilis (p. 388). 

1. P. coeruléscens L. Folden på ydersiden af epicraniets 

kraftige rygbørste er stærkt fremtrædende bagtil, hvor den 

danner en aflang opsvulmning (fig. 54 c). Nasale (fig. 54 a) 
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fladt indbuet med lidet fremtrædende forhjørner. Følehor- 

nenes 2. led ca. dobbelt så langt som tykt, tydelig kortere end 

3. led. Retinaculum meget lille, kortere end 4. følehornsleds 

b. ce: 

Fig. 54. a. kindbakke og panderand af Pfterostichus coerulescens; 

b. panderand af P. cupreus; c. hoved af den amerikanske art P. 

(Poecilus) lucublanda Say, set fra siden (b: den i teksten omtalte op- 

svulmede fold; cg: en fure, der er almindelig hos løbebillelarver og 

blandt andet findes hos alle Pterostichus-larver). (c fra van Emden). 

drameter "2: og 3. kæbepalpeled på det nærmeste lige lange; 

lacinia forholdsvis veludviklet. Længde 12—18 mm. 

Larve om sommeren. 

ss cupreusL. Ligner den "foregående overordentlig 

meget. Nasale (fig. 54 b) med lidt mere konkav forrand og 

med mere fremtrædende forhjørner. Følehornenes 2. og 3. led 

omtrent lige lange, 2. led næsten 3 gange så langt som tykt. 

Retinaculum endnu mindre end hos foregående art. Kæbe- 

palpernes 2. led rigelig så stort som 3. led. Længde 15—20 mm. 

Larve om sommeren. 

3. P.lépidus Leske. Beskrivelsen er baseret på 1. stadium. 

Frontale er meget ejendommeligt formet, idet det er lidt, men 

tydelig smallere lige bag midten end helt bagtil. Issesøm 

mangler praktisk taget helt. Nasale er omtrent som hos P. 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller Ad 
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cupreus (fig. 54 b), men mere affladet og med skarpere frem- 

trædende forhjørner. 1. og 3. følehornsled er lige lange; 2. led 

så langt som tykt, lidt kortere end 4. led. Retinaculum er nok 

lille, men ikke påfaldende, omtrent som på fig. 53 b, men lidt 

slankere og spidsere. 2. kæbepalpeled ca. dobbelt så langt som 

3., næsten så langt som 3. og 4. led tilsammen. I alle disse 

karakterer svarer larven ret nøje til unglarven af P. coerule- 

scens. Man må derfor slutte, at også den fuldvoksne lepidus- 

larve må ligne den voksne coerulescens-larve overordentlig 

meget, kun formen af frontale kan betragtes som en sikker 

karakter. 

I de allerfleste tilfælde overvintrer larven. 

4. P. vernålis Panz. Hovedet omtrent kvadratisk. Folden 

på ydersiden af epicraniets kraftige rygbørste (fig. 54 c) er ikke 

påfaldende fremhævet bagtil (opsvulmet) hos denne og alle 

de efterfølgende Pterostichus-arter. Den uparrede issesøm godt 

og vel så lang som 4. følehornsled. Nasale (fig. 52 b) helt plant, 

stykket mellem de ret skarpe forhjørner næppe ”/, af frontales 

samlede forrand. Følehornene ret korte, 1. led godt dobbelt så 

langt som tykt, 2. led 1!/, gang så langt som tykt, næppe læn- 

gere end endeleddet. Kindbakkerne (fig. 53 c) ret korte med 

veludviklet retinaculum, der er noget fremadrettet. Kæbernes 

stipites korte og kraftige, ca. 2!/, gang så lange som brede; 

palperne er lidt kortere, deres 3. led er af længde med 2., 

næppe fuldt dobbelt så langt som endeleddet. Længde 9—11 mm. 

Larve om sommeren. 

5. P.oblongopunctåtus Fabr. Hovedet tydelig bredere 

end langt med ganske kort issesøm. Nasale ganske svagt kon- 

kavt med kun liåt fremtrædende forhjørner; det udgør mere 

end ”/, af hele panderanden. 2. følehornsled tydelig kortere 

end 3., ca. dobbelt så langt som tykt. Retinaculum (fig. 53 b) 

lille. Stipites maxillares ca. 3 gange så lange som brede, lidt 

længere end palpen; 2. palpeled rigelig så stort som 3.; lacinia 

ret kraftig. Længde 13—18 mm. 

Larve om sommeren. 
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6 Pi niger Schall: Hovedet ganske lidt tværbredt; den 

uparrede issesøm rigelig så lang som 4. følehornsled. Nasale 

(fig. 52 d) udgør mellem de lidet fremtrædende forhjørner 

knebent ”/, af hele panderanden; det er svagt konkavt. 2. og 

3. følehornsled omtrent lige lange, mere end dobbelt så lange 

som tykke. Kindbakkerne (fig. 53 e) slanke med relativ stor, 

indadvendt retinaculum. Stipites maxillares meget lang- 

strakte, ca. 4 gange så lange som brede og tydelig længere end 

palperne; 2. palpeled ganske lidt længere end 3. led. De to 

hbørstepunkter nær bagspidsen af den uparrede kitinplade for- 

til på forbrystets underside har omtrent samme indbyrdes 

afstand som de to foransiddende børstepunkter. Længde 

23—31 mm. 

Overvintrer som larve. 

7. P. vulgåris L. Ligner foregående art meget. Nasale er 

dog lidt bredere med svagere markerede forhjørner. Retina- 

culum (fig. 53 d) er forholdsvis mindre. De to børstepunkter 

nær bagspidsen af den uparrede kitinplade fortil på forbry- 

stets underside sidder nærmere ved hinanden end de to nær- 

mest foransiddende større børstepunkter. Længde 19—25 mm. 

Overvintrer som larve. 

8. P. nigrita Fabr. Ligner meget larverne til de to fore- 

gående arter, men forekommer i modsætning til disse kun om 

sommeren. Nasale udgør lidt mere end ”"/, af panderanden, 

forhjørnerne er ret skarpe, stumpvinklede og forranden imel- 

lem dem svagt konkav (omtrent som fig. 52 b). 2. følehornsled 

en ubetydelighed kortere end 3., men mere end dobbelt så 

langt som bredt. Kindbakkerne omtrent som hos P. niger 

(fig. 53 e). 2. og 3. kæbepalpeled på det nærmeste lige lange, 

3. led ikke nær dobbelt så langt som 4. led. Længde 12—16 mm. 

9. P.anthracinus Illig. Meget vanskelig at adskille fra 

P, nigrita, 3. kæbepalpeled omtrent dobbelt så langt som 4. 

led. Læbepalpernes to led på det nærmeste lige lange. 

Larve om sommeren. 

åd" 
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10. P. gråcilis Dej. Af denne art foreligger kun en larve 

af 1. stadium, men sandsynligvis er den også som fuldt ud- 

viklet meget vanskelig at adskille fra de to foregående arter. 

Nasale synes at stemme helt overens med P. nigrita. 2. føle- 

hornsled er rimeligvis ikke fuldt dobbelt så langt som tykt 

(hos unglarven er det kun ca. 1!/, gang så langt som tykt) og 

Fig. 55. Bagkropsspidsen af Pterostichus madidus. 7, 8 og 9 7.—9. 

rygskjold; ep epipleurit; hp hypopleurit. (van Emden). 

kortere end 3. led. Retinaculum er relativ stor. Kæbepalpernes 

2. led er hos den unge larve meget større end 3., der igen ikke 

er nær dobbelt så langt som 4. led. Læbepalpernes endeled 

kortere end basalleddet. Længde 11—14 mm. 

Larve om sommeren. 

11. P,minor. Gyll. Ligner:de foregående arter, meget, men 

kan kendes på læbepalpernes leddeling. Nasale (fig. 52 c) plant 

med svagt stumpvinklede, men ikke fremtrædende forhjørner. 

2. følehornsled ikke fuldt dobbelt så langt som tykt, meget 

kortere end 3. led. Kindbakkerne undertiden med mikrosko- 

pisk fin krenelering på skæreranden; retinaculum forholdsvis 

veludviklet. 2. kæbepalpeled lidt længere end 3., der er ca. 

11/, gang så langt som 4. led. På læbepalpernes endeled er 

spidsen sekundært afsnøret som et særligt led. Længde 9—11 

mm. 

Larve om sommeren. 

12. P. strénuus Panz. Hovedet tydelig bredere end langt. 

Nasale med rundede forhjørner og svagt konkav forrand. 2. 

følehornsled ikke fuldt dobbelt så langt som tykt, tydelig 
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kortere end 3. led. Kindbakkerne ret kraftige, omtrent som 

fig. 53 c, men retinaculum er kortere og noget kraftigere. 2. 

kæbepalpeled omtrent så langt som 3. og 4. led tilsammen. 

Længde 8/,—10!/, mm. 

Larve om sommeren. 

syet dlligens Sturm. Hovedet omtrent kvadratisk. Na- 

sale (fig. 52 a) med noget fremtrædende forrand og ofte utyde- 

lige forhjørner. 2. følehornsled ca. 1!/, gang så langt som tykt, 

af længde med 4. og meget kortere end 3. led. Kindbakkerne 

(fig. 53 a) korte og kraftige med fint kreneleret skærerand ; 

retinaculum kort og kraftig og noget fremadrettet. Kæbe- 

palpernes 2. og 3. led på det nærmeste lige lange, ikke fuldt 

dobbelt så lange som endeleddet. Længde 7?/,—9 mm. 

Larve om sommeren. 

14. P. mådidus Fabr. Nasale, der udgør ca. "/, af frontales 

samlede forrand, har lidet fremtrædende forhjørner og to- 

bølget, noget fremtrædende forrand (fig. 52 f). Kindbakkerne 

meget slanke, seglformet krummede, med relativ lang, indad- 

rettet retinaculum, omtrent som hos Abax (fig. 53 g). Længde 

19—25 mm. 

Larvetid ukendt. 

far Pmélas Creutz.:Nasale (fig. 52 e) er kun utydeligt 

adskilt fra den øvrige forrand, den er svagt og uregelmæssigt 

bølget. 2. følehornsled dobbelt så langt som tykt, kortere end 

3. led. Kindbakkerne (fig. 53 f) som hos foregående art; reti- 

naculum lidt bagudrettet. 3. kæbepalpeled af længde med 2. 

og mere end dobbelt så langt som 4. led. Længde 23—26 mm. 

Larvetid ukendt. 

9. Åbax Bon. 

Beslægtet med Pferostichus, især med arter som 

madidus og melas. Hoved og frontale tydelig bredere 

end lange. Nasale noget fremhvælvet med svagt frem- 

trædende forhjørner og let konkav forrand. 6 oceller 
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i hver gruppe. Følehornene meget slanke, 1. led ca. 

dobbelt så langt som 2., dets basaldel er afsnøret som 

et selvstændigt led, så følehornene tilsyneladende er 

d5-leddede; følehornsvedhænget sidder på siden af det 

bærende led, men ganske tæt bag spidsen. Kindbakker- 

ne (fig. 53 g) meget lange og slanke og stærkt krum- 

mede; retinaculum veludviklet, indadrettet eller lidt 

bagudrettet. Kæber og underlæbe omtrent som hos 

Pterostichus, stipites er dog ret kraftige, kun godt 3 

gange så lange som brede. Cerci langstrakte og 5- 

leddede, men ikke tilleddede, de tre yderste led er 

fint dunhårede. 

1. A. åter Villers. Eneste danske art. Bygget som slægten. 

Længde 25—30 mm. 

Overvintrer som larve. 

10; Sfomis CGlairv: 

Larven er ubekendt. Den danske art S. pumicåtus 

Panz. har sandsynligvis larve om sommeren. 

17. Perigonini. 

Larven til Perigona er ukendt. 

18. Amarini. 

1. Amåra Bon. 

Kropsbygningen som helhed bred, men af samme 

grundtype som hos Pterostichus (fig. 45). Hovedet lidt 

smallere end kroppen, bredere end langt; frontale så 

bredt som langt eller bredere; den uparrede issesøm 

af meget forskellig udviklingsgrad. Nasale (fig. 56) er 

en flad bue med oftest 6, hos enkelte arter kun 4 tæn- 
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der, eller tænder kan individuelt helt mangle; pande- 

hjørnerne er højst ganske lidt fremtrædende. 6 oceller 

i hver gruppe, de er veludviklede, men ofte temmelig 

små. Hovedets vedhæng gennemgående kraftige, men 

ret korte. Følehornenes 1. led af længde med eller 

længere end 3. led; vedhænget sidder tæt bag spidsen 

Fig. 56. Amara plebeja. Panderand med venstre kindbakke. 

af det bærende led. Kindbakkerne (fig. 57) korte, 

højst dobbelt så lange som ved grunden brede; retina- 

culum lille, undertiden næsten manglende. Kæbe- 

palperne oftest kortere end stipites, der har et lyst 

membranøst tværbånd, og som bærer en tæt og kraf- 

tig børstebræmme på deres inderrand; 2. palpeled 

længst; galea toleddet, lacinia kraftig. Tungen kort 

og kuplet med to divergerende tungebørster. Cerci 

gennemgående ret korte, i et enkelt tilfælde endog 

påfaldende korte, med indtil en halv snes børster. 

Benene kraftige med to lige lange kløer. 

Amara adskiller sig hverken som larver eller som 

imagines fra Pfterostichus i karakterer af virkelig 

principiel systematisk betydning, og det vil sikkert 

vise sig berettiget at betragte dem som en særlig 

undergruppe af overvejende planteædende ptero- 

stichiner. Amara er en i hovedsagen meget ensartet 

slægt, men der er dog enkelte undtagelser herfra, 

således adskiller Percosia-arterne sig på larvestadiet 



392 

i så vigtige karakterer, først og fremmest i hovedets 

bygning, at det ville være berettiget at regne dem for 

en særlig slægt, uden hensyn til ligheden blandt 

imagines. Også Bradytus og i ringere grad Acrodon 

adskiller sig som larve betydeligt fra Amara s. str., 

men ikke i principielle karakterer, der kan give dem 

værdi af slægt. Cyrtonotus rummer sandsynligvis 

slægtens primitiveste nulevende former og må be- 

tragtes som en god underslægt, især baseret på imago- 

morfologien. De øvrige 3 danske underslægter (Tri- 

aena, Amara s. str. og Celia) adskiller sig så lidt fra hin- 

anden, at de snarere må betragtes som artsgrupper 

(baseret på de små imagoforskelle) end som under- 

slægter; de slutter sig, især på larvestadiet, meget nær 

til Cyrtonotus. Amara-arterne lever som larve og imago 

både af vegetabilsk og animalsk føde. Larvetiden er 

forskellig, Amara s. str. og Triaena har helt igennem 

larve om sommeren, mens Cyrtonotus, Acrodon, 

Bradytus og Percosia alle overvintrer på larvestadiet ; 

inden for Celia overvintrer cursitans, bifrons, quenseli 

og infima som larve, medens vist nok alle de øvrige 

arter har deres udviklingstid om sommeren. Om 

Amara infima ved man, at æglægning finder sted 

gennem hele vinterhalvåret, bortset fra egentlige frost- 

perioder. Amara er en stor gruppe, der så godt som 

udelukkende er begrænset til den nordlige halvkugle. 

Af de 35 danske arter kendes larverne til 19. 

Artsnøgle. 

1. 9. bugskjold bærer foruden de sædvanlige børster 

langs bagranden længere fortil et eller flere i 

en tværrække stillede børstepar. Issesøm og hals- 

fure mangler altid. Meget brede arter....8..:. 2. 

9. bugskjold kun med børster langs bagranden... Å. 
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Rummet mellem cerci højst ganske lidt længere 

end bredt, cerci næppe længere end analrøret.. 

Rummet mellem cerci mindst 1!/, gang så langt 

som bredt, cerci tydelig længere end analrøret 

16. apricaria (p. 

Hypoleuritten på 9. bagkropsled med mindst 7 

børster eller børstepunkter. 1. følehornsled tyde- 

lig kengere end-2,. ledt54343% 17. consularis (p. 

Hypopleuritten på 9. bagkropsled kun med enkelte 

børster. 1. følehornsled næppe længere end 2. 

LE FENERN SNERRE BARE SR SNE RER USER LSE. MES 18. fulva (p. 

Cerci påfaldende korte, rummet imellem dem bre- 

dere end langt. Nasale 4-tandet 19. equestris (p. 

Cerci længere, rummet imellem dem mindst 1!/, 

sd. langt. som ;Dredt sc dre sbhyardel esse 

Basse tandet. 5.005 ate hæng vi 14-quenseli.fp. 

HEE LANGE (FS. 50). ses rer mme 

Issesøm manglende eller yderst kort, hovedet for- 

Beers URET. 2. Aand ssgro0. Font Jes Minh 

Issesøm mindst så lang, som 1. følehornsled er tykt 

Den indbyrdes afstand mellem nasales 6 tænder 

TTT 1 EEN ERE 11. eurynota (p. 

Afstanden mellem nasales indertænder større end 

afstanden mellem hver sides indertand og mel- 

EN Aaen asken ed kd dre 

Uden for nasale er panden glatrandet 

124fusea lp. 

Uden for nasale er panden på hver side forsynet 

med en række mindre tænder ... 13. bifrons (p. 

Kindbakkerne med en svag, men tydelig ekstra- 

tand uden for retinaculum (fig. 57 e). Panderan- 

den under nasale og helt ud til pandehjørnerne 

med talrige slanke tænder, der er halvt så lange 

som nasaletændernen 4. sas 8. familiaris (p. 

Kindbakkerne uden sådan ekstratand; højst kan 

ipidsen være svagt:todelt(similald). ss danes 

Den indbyrdes afstand mellem nasales indertæn- 

398). 

397). 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

1%: 
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der er større end afstanden mellem hver sides 

indertand og ;mellemtand (18:56)... .Sann be 

Afstanden mellem nasales 6 tænder ensartet..... 

Afstanden mellem nasales indertænder tydelig 

større end afstanden mellem hver sides yder- 

tand pg melemtandis 38. 5, 4 similata(p: 

Afstanden mellem nasales indertænder af samme 

størrelsesorden som afstanden mellem hver sides 

ydertånd og mellemtid (he. SOLE ISEN 

Lacinia maxillaris udgør en ubevægelig, fast til- 

vokset del af stipes” inderrand (fig. 58) 

6. lormreollis (| 

åd ormen PE TEST DIDIER 10. plebeja (p. 

Rummet mellem cerci ikke nær dobbelt så langt 

som bredt. Hele panderanden mellem pandehjør- 

nerne, også under nasale, tæt besat med slanke 

smitænder, åse ræs kit na AA 15 bruinnes (fp; 

Rummet mellem cerci oftest tydelig mere end 

dobbelt så langt som bredt; i modsat fald er 

bpanderanden andeledenr es HA 7 MNALURE DSA 

1. følehornsled slankt, mere end 2"/, gang så langt 

1. følehornsled mindre slankt, højst 2!/, gang så 

langt som tykt oltest kortere (HILSEN SA ERDERE 

Rummet mellem cerci ca. dobbelt så langt som 

bredt. Hovedét lidt bredere bagtil end over 

inner 0. SOS BRS, lvanulica (pe: 

Rummet mellem cerci mindst 3 gange så langt som 

bredt. Hovedet næppe bredere bagtil end over 

onen dyb. mdt HAV 2. convexiuscula(p. 

Spidsen af nasales tænder danner på det nærmeste 

onmet blid seg. 17.20, FSK, 0 SR S, TESTE, DØS 

Spidsen af nasales tænder danner en flad bue, idet 

de indre er lidt længere end de ydre 

3. eurynota (p. 

Hovedet påfaldende bredere bag midten end over 

REDEN SR ENERET DNS 5. communis (p. 

12. 

396). 
398). 

399). 

14. 

15. 

16: 
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Hovedet ikke påfaldende' bredere bagtib ........ 18. 

18. Panderanden på hver side med en række ganske 

små tænder eller knuder lateralt for nasale. 2. 

følehornsled af længde med 4. led 9. tibialis (p. 398). 

Panden glatrandet uden for nasale. 2. følehornsled 

lidt.længere enddåsled| sd kh don 7raenea (p.:397): 

'AMNNÅ 
MARA 

Fig. 57. Amara. Kindbakker. a. aulica; b. eurynota; c. communis; 

d. lunicollis; e. familaris; f. tibialis; g. ingenua; h. bifrons; 

i. apricaria; k. equestris. 

1. A. (Cyrtonétus) aulica Panz. Hovedet lidt bredere 

bagtil end over øjnene; issesømmen lang, af længde med 4. 

følehornsled. Nasales 6 tænder danner en sluttet række, pan- 

deranden iøvrig glat. 1. følehornsled mindst 2!/, gang så 

langt som tykt, 2. led godt og vel så langt som 4. led. Kind- 

bakkernes inderrand (fig. 57 a) jævnt buet, lidt længere end 

bredden af basis og med lille retinaculum. 3. kæbepalpeled 

lidt længere end 4. led. 9. bugskjold kun med bagrandens 

børsterække. Rummet mellem cerci ca. dobbelt så langt som 

bredt. Længde 14—18 mm. 

2. A.(C.) convexiuscula Marsh. Hovedet mere parallel- 

sidet end hos foregående art, næppe bredere bagtil end over 

øjnene. Endvidere er rummet mellem cerci rigelig 3 gange så 

langt som bredt. Længde 13—17 mm. 
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3. A. (Amåra) euryndta Panz. Hovedet noget bredere 

end hos de forannævnte arter; issesømmen af længde med 4. 

følehornsled. Nasales 6 tænder i sluttet række, men tilsammen 

dannende en flad bue, idet de indre rager lidt længere frem end 

de ydre; panden iøvrigt glatrandet. 1. følehornsled mere end 

dobbelt så langt som tykt, 2. led noget længere end 4. led. 

Kindbakkernes inderrand (fig. 57 b) jævnt buet, noget læn- 

gere end bredden af basis og med lille, men for slægten for- 

holdsvis veludviklet retinaculum. 3. kæbepalpeled lidt længere 

end 4. led. 9. bugskjold kun med børster langs bagranden. 

Rummet mellem cerci mere end dobbelt så langt som bredt. 

Længde 12—15 mm. 

4. A. (A.) similåta Gyll. Issesømmen af længde med 4. 

følehornsled. Nasale er ganske plant; rummet mellem de to 

midterste tænder betydelig større end de øvrige mellemrum; 

panderanden forsynet med små tænder eller knuder, også 

under nasale, hvor de kommer til syne i det brede mediale 

mellemrum. 1. følehornsled godt dobbelt så langt som tykt. 

Kindbakkernes spids er tokløvet; retinaculum meget lille. 3. 

og 4. kæbepalpeled omtrent lige lange. Iøvrigt omtrent som 

hos A. eurynota. Længde 10—12 mm. 

5. A. (A.)ycommunis Panz: Hovedet:;bag- midten påfal- 

dende bredere end over øjnene. Issesøm godt og vel så lang 

som 4. følehornsled. Nasales 6 tænder danner en sluttet, ens- 

artet, retliniet række, panderanden iøvrig glat. 1. følehorns- 

led godt dobbelt så langt som tykt. Kindbakker som fig. 52 c. 

Rummet mellem de stærkt indadbøjede cercer ca. dobbelt så 

langt som bredt ud for midten. Iøvrigt som A. eurynota. 

Længde 8—9!/, mm. 

6. A. (A.) lunicéllis Schiødte. Issesømmen omtrent så 

lang som 4. følehornsled. Afstanden mellem nasales to midter- 

ste tænder er lidt større end nabomellemrummene, men af 

samme størrelse som rummet mellem yder- og mellemtand. 

1. følehornsled omtrent dobbelt så langt som tykt. Kindbak- 
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ker som fig. 57 d. Lacinia ejendommeligt udviklet, idet den 

er en ubevægelig, fast tilvokset del af stipes” inderrand (fig. 

58). Iøvrigt som A. eurynota. Længde 9—11 mm. 

7. A. (A.) aénea Deg. Issesømmen omtrent så lang som 4. 

følehornsled. Nasales 6 tænder er tætstillede og ensartede, 

deres spidser dannende en omtrent ret linie; panderanden 

Fig. 58. Amara lunicollis. Højre kæbe. 

iøvrig glat. 1. følehornsled omtrent dobbelt så langt som tykt, 

2. led lidt længere end 4. led. Kindbakker omtrent som hos 

A. communis, men retinaculum er kun meget svagt udviklet. 

Iøvrigt som A. eurynota. Længde 8—11 mm. 

5; "A7(A.) familiåris Duft. Hovedet har forholdsvis 

stærkt rundede sider, bredest over midten. Issesømmen om- 

trent af længde med 4. følehornsled. Afstanden mellem nasales 

to midterste tænder lidt større end nabomellemrummene; 

hele panderanden mellem pandehjørnerne, også under nasale, 

tæt besat med slanke tænder, der er omtrent halvt så lange 

som nasaletænderne. 1. følehornsled ca. dobbelt så langt som 

tykt, 2. og 4. led omtrent lige lange. Kindbakkerne (fig. 57 e) 

er uden for retinaculum forsynet med en ekstratand, der ikke 

når ud til spidsen eller dækkes af denne. Rummet mellem cerci 

mere end dobbelt så langt som bredt. Iøvrigt som A. eurynota. 

Længde 7—9 mm. 
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9. A. (A.) tibiålis Payk. Hovedet forholdsvis bredt; 

issesømmen lidt kortere end 4. følehornsled. Nasales 6 tænder 

danner en sluttet, ensartet, retliniet række; panderanden på 

hver side med en række ganske små tænder eller knuder 

lateralt for nasale. 1. følehornsled ikke fuldt dobbelt så langt 

som tykt, 2. led knebent så langt som 4. led. Kindbakker som 

fig. 57 £. 3. og 4. kæbepalpeled på det nærmeste lige lange. 

Cerci langstrakte, rummet imellem dem meget mere end 

dobbelt så langt som bredt. Iøvrig som A. eurynota. Længde 

6—7 mm. 

10. A. (Triaena) plebéja Gyll. Hovedet tydelig tvær- 
bredt; issesømmen dog af længde med 4. følehornsled. Af- 

standen mellem nasales to midterste tænder lidt større end 

nabomellemrummene, omtrent som afstanden mellem yder- 

og mellemtænderne (fig. 56). 1. følehornsled knebent dobbelt 

så langt som tykt. Kindbakkerne omtrent som hos A. com- 

munis (fig. 57 c). 9. bugskjold kun med bagrandens børste- 

række. Rummet mellem cerci mere end dobbelt så langt som 

bredt. Iøvrigt som hos A. eurynota. Længde 8—9!/, mm. 

11. A. (Célia) ingénua Duft. Hoved og frontale bredere 

end hos nogen foran omtalt art; issesømmen omtrent så lang 

som 4. følehornsled. Nasales tænder er ensartede og sidder i 

sluttet række; panderanden er desuden forsynet med en tæt- 

stillet række af små knuder eller tænder. 1. følehornsled rige- 

lig dobbelt så langt som tykt, 2. led længere end 4. led. Kind- 

bakkerne (fig. 57 g) simple med forholdsvis kraftig retina- 

culum. 9. bugskjold kun med bagrandens børsterække. Rum- 

met mellem cerci på det nærmeste dobbelt så langt som bredt. 

Længde 11—13 mm. 

12. A. (C.) fusca Dej. Hovedet endnu bredere end hos 

A. ingenua, og issesøm mangler ganske. Afstanden mellem 

nasales to midterste tænder større end nabomellemrummene, 

svarende til afstanden mellem yder- og mellemtænderne; 

panden iøvrigt glatrandet. Kindbakkerne har stor lighed med 
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kindbakkerne hos A. lunicollis (fig. 57 d), men retinaculum er 

endnu mindre. 9. bugskjolds randbørster er meget lange og 

kraftige. Cerci er forholdsvis korte, rummet imellem dem ca. 

1!/, gang så langt som bredt. Iøvrigt som A. ingenua. Længde 

8—10 mm. 

13. A.(C.) bifrons Gyll. Issesøm mangler. Afstanden mel- 

lem nasales to midterste tænder ganske lidt større end nabomel- 

lemrummene; panderanden mellem pandehjørnerne og også 

under nasale med en tæt række af slanke småtænder. 1. føle- 

hornsled ca. dobbelt så langt som tykt, 2. og 4. led omtrent 

lige lange. Kindbakkernes skærerand (fig. 57 h) uden for 

retinaculum fladt, men tydelig konveks. Iøvrigt som A. 

ingenua. Længde 6"/,—8 mm. 

14. A.(C.) quénseli Schénh. (Beskrevet efter islandske 

larver). Hovedet tværbredt med ret stærkt rundede sider, 

bredest over midten. Issesømmen meget kort, omtrent så 

lang som 4. følehornsleds diameter. Nasale har kun 4 tænder, 

de er ensartede og har samme indbyrdes afstand ; mellem nasale 

og pandehjørnerne en række på 3—4 slanke småtænder. 1. 

følehornsled er lidt mere end dobbelt så langt som tykt, 2. 

led godt og vel så langt som 4. led. Kindbakkerne er bygget 

som hos AÅA. ingenua og har ligesom hos denne en forholdsvis 

meget kraftig retinaculum. Rummet mellem cerci godt dob- 

belt så langt som bredt. Længde 8—11 mm. 

15. A. (Åcrodon) brånnea Gyll. Hovedet med ret stærkt 

rundede sider, bredest over midten. Issesømmen ret kort, 

kortere end 4. følehornsled. Nasale har 6 ensartede, slanke 

tænder med ensartede mellemrum; desuden er panderanden 

mellem pandehjørnerne og også under nasale forsynet med en 

tæt række spidse småtænder. 1. følehornsled ca. dobbelt så 

langt som tykt, 2. og 4. led lige lange. 9. bugskjold kun med 

bagrandens børsterække. Rummet mellem cerci kun ca. 1!/, 

gang så langt som bredt. Iøvrigt omtrent som A. eurynota. 

Længde 7—9 mm. 
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16. A. (Brådytus) apricåria Payk. Bradytus-arterne er 

alle meget kort og kraftigt byggede. Hoved og frontale på- 

faldende brede, næsten dobbelt så brede som lange. Issesøm 

og halsfure helt manglende. Nasales tænder sidder i sluttet 

række, de er korte og afstumpede, næsten sammensmeltede; 

panden iøvrig glatrandet. 1. følehornsled ikke fuldt dobbelt 

så langt som tykt, 2. led lidt længere end 4. led. Kindbakkerne 

(fig. 57 i) meget korte, deres inderrand næppe længere end 

basis; retinaculum afstumpet og ganske lille. 3. kæbepalpeled 

lidt længere end 4. led. 9. bugskjold bærer foruden bagrandens 

sædvanlige børsterække længere fortil et eller flere i tværræk- 

ke stillede børstepar. Hypopleuritterne på samme led kun 

med enkelte børster. Rummet mellem cerci, der er: længere 

end analrøret, ca. 1!/, gang så langt som bredt. Længde 

8—10 mm. 

17: A:(B)) consulåris Duft. Endnu bredere; byggetsend 

A. apricaria. Issesøm og halsfurer mangler helt. Nasale har 

typisk 6 ensartede tænder med jævne mellemrum, men hos 

den voksne larve synes de i hvert fald ofte at være sammen- 

smeltede til en kitinliste på panderanden, der iøvrig er glat. 

1. følehornsled ca. dobbelt så langt som tykt og af længde med 

3., 2. led kun lidt længere end 4. led. Kindbakkerne: er endnu 

kortere og kraftigere end hos A. apricaria og uden retinaculum ; 

hos den unge larve er de dog mere typiske og udrustet med en 

lille retinaculum. Bagkropsspidsen er bygget omtrent som 

hos A. apricaria; behåringen er dog kraftigere, således har 

9. bagkropsleds hypopleuritter mindst 7 børster eller børste- 

punkter. Cercerne er også noget kortere, næppe længere end 

analrøret, rummet imellem dem er kun lidt længere end bredt. 

Længde 9—12 mm. 

18. A. (B.) fålva Dej. har stor lighed med A. consularis: 

Hovedets sider er stærkt rundede, bredest over midten, og 

issesøm og halsfure mangler helt. Nasale har 6 tænder i ens- 

artet indbyrdes afstand, og iøvrig er panden glatrandet. 2. 

følehornsled tydelig længere end 4., omtrent så langt som 1. 
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led. Kindbakkerne kraftigere end hos AÅA. apricaria og med 

antydet retinaculum. 9. bugskjold som hos de to andre 

Bradytus-arter. Samme leds hypopleurit kun med enkelte 

børster. Cerci kun lidt længere end analrøret, og rummet mel- 

lem dem på det nærmeste så langt som bredt. Iøvrig som 

Å. apricaria. Længde 10—13 mm. 

19 A. (Percosia) equéstris Duft. Hoved og frontale 

brede; halsfure mangler, og issesømmen er tydelig kortere end 

4. følehornsled. Nasale har kun 4 tænder, hvis indbyrdes af- 

stand er ensartet; panden er iøvrig glatrandet. 1. følehornsled 

ikke fuldt dobbelt så langt som tykt, 2. led ganske lidt længere 

end 4. led. Kindbakkerne simple (fig. 57 k); retinaculum lille. 

3. og 4. kæbepalpeled på det nærmeste lige lange og meget 

kortere end 2. led. 9. bugskjold kun med bagrandens børste- 

række. Cerci påfaldende korte, meget kortere end analrøret, 

og rummet imellem dem meget bredere end langt. Længde 

11—15 mm. 

19. Zabrini. 

1. Zåbrus Glairv, 

Ret plump. Hovedet (fig. 59) lidt smallere end krop- 

pen, meget bredere end langt, med rundede sider. 

Issesøm mangler helt. Nasale sidder dybt mellem de 

fremtrædende pandehjørner, det består af to store 

tænder med en dyb kløft imellem. 6 oceller i hver grup- 

pe. Følehornene ret korte, 1. led længst; vedhænget 

sidder tæt bag spidsen af 3. led. Kindbakkerne korte 

og plumpe med kort og kraftig retinaculum. Kæbernes 

stipites nær midten delt af en bleg tværsøm; kæbe- 

palperne kortere end stipites, 2. led længst; galea 

toleddet, lacinia veludviklet. Underlæben med kraftig 

tunge og to divergerende tungebørster. Kroppens 

plader omtrent som hos Pfterostichus, rygskjoldene 

dog uden siderande, cerci meget korte, kortere end 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller 26 
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analrøret, rummet imellem dem omtrent så bredt 

som langt. Benene kraftige, hvert med to lige lange 

kløer. 

En ret lille, i udvikling værende gruppe, der har 

sin hovedudbredelse i Middelhavslandene, kun en 

enkelt art når så langt mod nord som til Danmark. 

Fig. 59. Zabrus tenebrioides. Hovedet fra oversiden. (Bøving). 

Den slutter sig systematisk meget nær til Pterostichus 

og Amara, hvorimod der ikke synes at være noget 

nærmere slægtskab mellem den og Harpalinerne. Den 

lever for en meget væsentlig del af planteføde og kan, 

hvor den er talrig, få økonomisk betydning som ska- 

dedyr. I hvert fald den danske art overvintrer som 

larve. 

1. Z.tenebriofdes Goeze. Bygget som slægten. Længde 

19—23 mm. 

20. Harpalini. 

Larverne af forskellig habitus, men altid svagt 

sklerotiserede. Hovedet stort og ofte bredt. Frontale 

og nasale meget varierende. 6 oceller i hver gruppe. 

Følehornenes 1. led længst, undtagen hos få, overve- 

jende små former, hvor det er på længde med 3. led; 



403 

følehornsvedhænget sidder lidt uden for midten af 

det bærende led. Kindbakkerne meget forskellige, 

oftest robuste og hos nogle forsynet med en eller flere 

tænder udover retinaculum. Kæbernes stipites er ikke 

delt af nogen bleg tværsøm, de er i hvert fald så lange 

som palperne, ofte betydelig længere; 2. palpeled 

længst, ofte dobbelt så langt som de to yderste led 

tilsammen; galea toleddet; lacinia stor. Underlæben 

robust med kraftige palper; tungebørsterne velad- 

skilte, divergerende eller parallelle, kun undtagelses- 

vis samløbende. Benene kraftige og kraftigt bebørste- 

de, med to ulige lange kløer. Rygskjoldene er uden 

markerede siderande (fig. 60). 

En naturlig og meget formrig gruppe, der er udbredt 

over hele jorden; den står øjensynlig ikke i nærmere 

slægtskabsforbindelse med nogen af de øvrige danske 

løbebiller. Biologien er meget forskellig, således er der 

både forårsforplantende og efterårsforplantende arter, 

ofte inden for samme slægt. De er overvejende plante- 

ædere, og mange synes i særlig grad at ernære sig af 

plantefrø, både umodne i blomsterstandene og den 

spirende udsæd, hvorved de kan få nogen økonomisk 

betydning. Af de 8 danske slægter er larverne kendte 

til 7, alene Diachromus er ukendt. 

Slægtsnøgle. 

1. Alle bagkroppens rygskjolde fortil med en tydelig 

er sst Aatsteret Dida sadnes BRA DLRESR Ø: 

I hvert fald de fire næstsidste rygskjolde uden 

EET LOTTE. (AR. OU) aser SDI, SAR Å. 

2. Skæreranden af retinaculum og af kindbakken uden 

for denne ganske fint kreneleret. Nasale som fig. 

Eu DELE 18 40), 4. Dichirotrichus (p. 415). 

Kindbakker og retinaculum glatrandede........ då 
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3. Hofteringen i hvert fald på mellem- og bagbenene 

med to rækker kraftige torne på undersiden. 

Nasale som fig. 65. Større arter 

2. Anisodactylus (p. 414). 

Hofteringens underside sparsommere behåret, især 

på den inderste halvdel. Nasale som fig. 66 b. 

ER fg årer one: ogdeledee sed 5. Trichocellus (p. 416). 

E å 3 made s=2 SØ. 

an N 

Fig. 60. Harpalus pubescens. Bagkropsspidsen, set fra siden. 

(van Emden). 

4. Nasale med to store tænder og et dybt, midtstillet 

udsnit (fig. 61). Kindbakkerne uden andre tæn- 

der end retinaculum (fig. 62). 

1. Harpalus (Ophonus) (p. 4035). 

NaRHe SERENE ERE NAR DAGE BOM AAETENR GLAN 3 

5. Hofteringen i hvert fald på mellem- og bagbenene 

med to rækker kraftige torne på undersiden. 

Større arter 2 ssilgg 7e Las 1. Harpalus (p. 405). 

Hofteringens underside sparsommere behåret, især 

på den inderste halvdel. Små arter. Kindbakker- 

ne uden andre tænder end retinaculum (fig. 68) 6. 

6. Nasale tobølget med midtstillet konkavitet. Pan- 

deranden som helhed meget uregelmæssigt tan- 

det:og kreneleret 2/09) 830, 6. Bradycellus (p. 418). 

Nasale anderledes 560150 pres ON JES SLETTE. AOR GREES ki 

7. Nasale trapezformet, ca. halvt så langt som bredt 

(I. SON 0124 sensoren, RÅ 8. Acupalpus (p. 419). 

Nasale som fig. 66 c, med en stærkt fremtrædende, 

midtstillet dobbelttand .... 7. Stenolophus (p. 419). 
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1. Harpalas Lat; 

Slægten er præget af stor uensartethed. Hovedet er 

gennemgående ret bredt, oftest med svagt rundede 

sider, men i nogle tilfælde er det endog meget bredt, 

især fortil, væsentlig bredere end de efterfølgende 

kropsled. Både halsfure og issesøm er veludviklede. 

Følehornene er slanke med langt 1. led. Kindbakkerne 

kraftige, ofte med lang og fremadrettet spidsedel, der 

så ofte uden for den kraftige retinaculum er forsynet 

med indtil tre ekstratænder, aftagende i styrke ud- 

efter (fig. 64). Stipites maxillares er længere end pal- 

perne. Tungen er kraftig og bred, og tungebørsterne 

sidder langt fra hinanden og divergerer fremefter. 

Benene er kraftige og kraftigt behårede, hofteringen 

med to rækker kraftige torne på undersiden, i hvert 

fald på mellem- og bagbenene. På de forreste af bag- 

kroppens rygskjolde og ligeledes på 9. bagkropsled 

findes fortil en mere eller mindre tydeligt markeret 

tværliste, på de næstsidste rygskjolde mangler denne 

liste ganske (fig. 60). Cerci er oftest veludviklede, 

men kun læderagtigt kitiniserede. 

Forplantningsforholdene varierer stærkt inden for 

slægten. Af vore 32 arter er larverne til de 14 mere 

eller mindre tilfredsstillende kendt. 

Artsnøgle. 

1. Nasale med to store tænder og et dybt midtstillet 

ER OT) KOSKA TERRER 2. 

FEE tirderledes FAR SIS KEE DES B: 

2. Udsnittet mellem nasales tænder vinkelformet, 

dækkende et mindre Areal end hver af tænderne 

BEER) TS Fr PEER EPA IS IEA 1. azureus. 

Udsnittet mellem nasales tænder bredt rundet, 

dækkende et større areal end hver af tænderne Sø 
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3. Nasales tænder glatrandede på indersiden, fint 

savtakkede på ydersiden (fig. 61 b) 2. puncticollis. 

Nasåles ænder eee SS ER Å. 

4. I udsnittene mellem pandehjørner og nasaletæn- 

der er afstanden fra nasaletandens spids til bun- 

den omtrent så stor som fra bunden til pande- 

hjørnet (fig. 61 c); retinaculum med en bule på 

indersiden (fø. CG2C)ynt fas arge 3. angusticollis. 

fa IRON OSS TEE 

æt: as CS rt 
Fig. 61. Ophonus. Panderande. a. azureus; b. puncticollis (ung 

larve); c. augusticollis; d. seladon. 

I udsnittene mellem pandehjørner og nasaletænder 

er afstanden fra nasaletandens spids til bunden 

meget mindre end fra bunden til pandehjørnet 

(fig. 61 d); retinaculum uden bule på indersiden 

TE 5 ÅFE  PESESLE TS DE RØRER SNE NORS SER 4. seladon. 

5. Hovedet bredest langt fortil (over øjnene), derfra 

konvergerer dets sider stærkt bagud efter om- 

trent rette linier. Kindbakkernes skærerand med 

2-3" ekstra ender HE HENNES RENEE 6. 

Hovedet oftest bredest over midten, kun sjældent 

længere fortil; siderne jævnt rundede i hele deres 

længde og næppe smallere bagtil end fortil. Kind- 

bakkerne som regel højst med en enkelt ekstra- 

tand-(fg 6065714 Harpalue BES HEGEL Ad AG 7: 

6. Nasale på hver side med et par små tænder, der 

rager frem foran den almindelige fine krenele- 

ring (fig. 63 2) (Psendophontiey 2 S 5343 DD. DUbescens. 

Hele panderanden mellem pandehjørnerne ensartet 

kreneleret (Partiets). vin. red 55 Grcalceatus, 
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Kindbakkerne med en eller flere tydelige ekstra- 

Eden, 64 0-d) KK 53 dysse 8. 

Kindbakkerne uden ekstratænder, højst med 

svagt bølget skærerand (fig. 64 b og e-f). Nasale 

har 5 større knuder eller tænder, af hvilke den 

midterste er bredest og rager længst frem...... 10: 

Kindbakkerne med 2 tydelige ekstratænder .... 9. latus. 

Kindbakkerne med kun en ekstratand.......... 9. 

KER 
Fig. 62. Ophonus. Kindbakker. a. azureus: b. puncticollis (ung 

10. 

1 

12. 

13. 

larve); c. angusticollis; d. seladon. 

Nasale plant med en skarp tand på hver side 

it.rubripes, 

Nasale med 5 større bølger, af hvilke den midterste, 

der ikke rager længere frem end de øvrige, er den 

EB sie trae korekt sker 10. quadripunctatus. 

Nasales midtertand med bredt, lige afskåret, glat- 

randet midtparti, på hver side med en kort og 

kraftig knude, der ikke når frem på højde med 

Huller tandens forrand; ses die Dare 15.anxiusg 

BEEN AE TEdES 5] reine. hor. klak drbødead 1%; 

Hovedet bredest over øjnene, de ganske let rundede 

sider derfra svagt konvergerende bagud 

8. smaragdinus. 

ker bredest bag. øjnene 2500 inge se dne sk de 12. 

Issesømmen meget kort, næsten manglende .. 14. tardus. 

Issesømmen så lang som 4. følehornsled eller læn- 

SEE NE Sættes te bor arne. er ed earned la: 

Nasales midtertand forholdsvis bred og langs ran- 
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den besat med slanke småtænder (der dog kan 

være mere eller mindre afslidte) . (fig, 63-d) 

132 rufitårsis, 

Nasales midtertand forholdsvis smal, undertiden 

opdeltiiskiude tid GID) sats un AN und 14. 

14. 1. følehornsled ca. 3 gange så langt som tykt, af 

længde med Søg ANleditilsam mens. se åerne, 

1. følehornsled ikke fuldt 3 gange så langt som tykt, 

tydelig kortere end 3. og 4. led tilsammen 

13. neglectus. 

1. H. (Ophénus) azureus Fabr. Hovedet kun forholds- 

vis lidt bredere end langt, bredest tæt bag øjnene og med run- 

dede sider. Issesømmen af længde med 4. følehornsled. Nasale 

(fig. 601 a) med to store tænder, imellem hvilke der er et dybt, 

i bunden vinkelformet udsnit, hvis område er mindre end en 

af tændernes eller højst af samme størrelsesorden; Panderan- 

den er iøvrigt jævnt og ret groft kreneleret overalt, med et 

par større knuder ved basis på de store tænders yderside. 

Følehornene er langstrakte, 1. led næsten 4 gange så langt 

som tykt og omtrent dobbelt så lange som 2. led eller af længde 

med 3. og 4. led tilsammen; 2. led er mere end dobbelt så langt 

som tykt. Kindbakkerne (fig. 62 a) er ligesom også retinaculum 

noget kraftigere end hos de øvrige Ophonus-arter; der er ingen 

ekstratænder. Kæbepalpernes 2. led ikke fuldt dobbelt så 

langt som tykt og kortere end 3. og 4. led tilsammen. På benene 

er hofteringens underside, ligesom hos de andre Ophonus-arter, 

men i modsætning til de øvrige underslægter, navnlig på den 

inderste halvdel, kun ret sparsomt besat med børster. Cerci er 

lidt længere end analrøret, rummet imellem dem omtrent 

dobbelt så langt som bredt. Længde 9—12 mm. 

Larve om sommeren. 

2. H. (0.) puncticéllis Payk. (Artsbestemmelsen ikke 

helt sikker; endvidere er den baseret på larve af 1. stadium). 

Legemsbygningen er i hovedsagen som hos H. azureus. Isse- 

sømmen er af længde med 4. følehornsled. Arten synes lettest 
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kendelig på, at nasales krenelering (fig. 61 b) er begrænset til 

tændernes yderside, mens konkaviteten imellem dem praktisk 

taget er glatrandet. Kindbakkerne er forholdsvis slanke (fig. 

62 b), og retinaculums spids er noget bagudrettet. Længde af 

voksen larve antagelig 10—13 mm. 

Larvetid ukendt. 

3. H. (O.) angusticollis Mull. Minder meget om foregå- 

ende art, men nasaletænderne (fig. 61 c) er også krenelerede 

på deres inderside. Issesømmen er meget længere end 4. føle- 

hornsled. Følehornene er kortere end hos H. azureus, 1. led 

er 3 gange så langt som tykt, ikke nær så langt som 3. og 4. 

led tilsammen og ikke fuldt dobbelt så langt som 2. led. På 

kindbakkerne (fig. 62 c) er stykket fra retinaculum og udefter 

slankt, og retinaculum er indadrettet med en svag bule på 

bagkanten. Længde 10—13 mm. 

Larven overvintrer. 

AH (0.)'sébadon Schaub. er meget nært beslægtet med 

H. angusticollis, blandt andet i issesømmens og følehornenes 

bygning; den afviger især ved relativ kortere nasaletænder og 

mindre dybt udsnit imellem dem (fig. 61 d), og afstanden mel- 

lem tændernes basis og pandehjørnerne er væsentlig større. 

Kindbakkerne (fig. 62 d) er noget kraftigere og med svag an- 

tydning af en ekstratand tæt bag spidsen; retinaculum er ind- 

adrettet uden bule på bagkanten. Rummet mellem cerci er 

ca. 17/, gang så langt som bredt. Længde 10—12 mm. 

Larven overvintrer. 

0. H. (Pseudophénus) pubéscens Mill. Hovedet me- 

get bredt, tydelig bredere end kroppen og bredest over øjnene, 

hvorfra det smalner temmelig stærkt ind bagud. Issesømmen 

meget længere end 4. følehornsled. Den fure, der på hovedets 

overside går fra ocelgruppen og bagud, er dyb og på det nær- 

meste parallel med frontales sider. Nasale (fig. 63 a) ligger 

dybt mellem pandehjørnerne, det er fladt med to små tænder 

på hver side, mens det mellemliggende stykke er besat med 



410 

en fin og skarp krenelering, der dog ofte er slidt mere eller 

mindre af. Følehornenes 1. led længst, ca. 3 gange så langt som 

tykt og af længde med 3. og 4. led tilsammen; 2. led er rigelig 

dobbelt så langt som tykt. Kindbakkerne kraftige, dog med 

en ret slank spids, der ofte er slidt hos ældre larver; på skære- 

randen uden for den svagt bagudrettede retinaculum med 2—3 

e. HE 

Fig. 63. Panderande. a. Harpalus pubescens; b. H. aeneus; 

c. H. latus; d. H. rufitarsis; e. H. tardus. 

ekstratænder (fig. 64 a). Kæbernes stipites meget længere 

end palperne, hvis 2. led er dobbelt så langt som tykt, så langt 

som 3. og 4. led tilsammen. Tungen veludviklet, men kort. 

Cerci (fig. 60) ret lange, rummet imellem dem godt dobbelt 

så langt som bredt. Hofteringene med mange kraftige torne 

på deres underside. Længde 20—23 mm, betydelig større end 

den ukendte larve til H. (P.) griseus, som højst må kunne for- 

ventes at blive ca. 16 mm. 

Overvintrer på larvestadiet. 

6. H. (Pardiléus) calceåtus Duft. slutter sig meget"nær 

til H. pubescens, fra hvilken den lettest kendes på nasales helt 

ensartede krenelering uden de små laterale tænder. Længde 

ca. 18 mm. 

Overvintrer temmelig sikkert på larvestadiet. 

7. H. (Hårpalus) aéneus Fabr. Hovedet meget bredere 

end langt med rundede sider; issesømmen godt og vel så lang 

som 4. følehornsled. På oversiden går fra ocelgruppen og bag- 

ud en flad fure, på det nærmeste parallelt med hovedets sider. 



411 

Nasale 5-knudet, den midterste knude rager længere frem end 

de øvrige og er ofte mere eller mindre tydelig tredelt (fig. 63 b). 

1. følehornsled er ca. 3 gange så langt som tykt, af længde med 

3. og 4. led tilsammen og ikke nær dobbelt så langt som 2. led. 

Kindbakkerne (fig. 64 b) korte og kraftige uden ekstratænder. 

Kæbepalperne betydelig kortere end stipites. Tungen velud- 

KARLE 
Fig. 64. Kindbakker. a. "Harpalus pubescens; b. H. aeneus; 

CE Mlatas: ds :Hsrubripes; e. Hsrufitarsis; f.XH. tardus: 

viklet, bred. Hofteringene med mange kraftige torne på 

undersiden, i hvert fald på mellem- og bagbenene. Cerci lidt 

længere end analrøret, rummet imellem dem dobbelt så langt 

som bredt. Længde 12—16 mm. 

Larve om sommeren. 

Po HT) smaragdinus Duft. Hovedet stærkt tværbredt; 

kraniets sider bredest over øjnene og derfra ganske let kon- 

vergerende bagud med ganske svagt rundede sider. Issesøm- 

men lidt længere end 4. følehornsled. Furen dorsalt for ocel- 

gruppen er dog, ligesom hos underslægtens øvrige arter, på 

det nærmeste parallel med hovedets sider. På nasale er den 

store midtertand langs randen opløst i 5 småtænder, og lateralt 

for de to par større sidetænder sidder der ligeledes nogle få 

mindre; men iøvrigt har panderanden omtrent samme skikkel- 

se som hos de øvrige 5-tandede arter. Følehornene som hos 

H. aeneus. Kindbakkerne er ligeledes omtrent som hos H. 

aenus, dog er de noget spidsere (også retinaculum) og kan være 

forsynede med en ganske svagt antydet basal bølge. Længde 

13—17 mm. 

Larver forekommer hele året. 
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9. H. (H.) låtus L. Issesømmen noget længere end 4. føle- 

hornsled. Nasale (fig. 63 c) dybt indsænket i frontales forrand 

og rager ikke nær så langt frem som pandehjørnerne; det har 

en enkelt eller nogle få lidt større tænder på hver side, iøvrigt 

er det forsynet med fin krenelering, der dog ofte er afslidt. 

1. følehornsled er ikke fuldt så langt som 3. og 4. led tilsam- 

men. Kindbakkerne (fig. 64 c) kraftige med en stor indadrettet 

retinaculum, desuden med to tydelige ekstratænder og antyd- 

ning af en 3. tand. Cerci veludviklede, rummet imellem dem 

mere end dobbelt så langt som bredt. Længde 10—13 mm. 

Larven kan findes på de fleste tider af året, men larveover- 

vintring synes at være dominerende. 

10….H,. (H.) .quådripunctåtus. Dej. slutter-sig i marige 

henseender nær til H. latus. Issesømmen er knebent så lang 

som 4. følehornsled. Nasale er dybt nedsænket i panderanden 

(som fig. 63 c), glatrandet, men med 5 større bølger, af hvilke 

den midterste er den bredeste uden at rage længere frem end 

de omgivende. Kindbakkerne er kraftige, men de er kun 

udstyret med en enkelt ret svag ekstratand, der sidder tæt 

uden for retinaculum (som på fig. 64 d, dog er ekstratanden 

svagere). Rummet mellem cerci næsten 3 gange så langt som 

bredt. Længde 12—16 mm. 

Larve om sommeren. 

11. H. (H.,) rubripes Duft. (Artsbestemmelsen er; ikke 

helt sikker). Issesømmen er lidt længere end 4. følehornsled. 

Nasale minder i hovedsagen om fig. 63 c, men forsænkningen 

af panderanden er mindre dyb, og der er kun en grovere tand 

til hver side. Kindbakkerne (fig. 64 d) kraftige med kun en 

ekstratand. Cercerne er kun lidt længere end analrøret, rum- 

met imellem dem ca. dobbelt så langt som bredt. 

Larven synes at overvintre. 

12. H. (H.) rufitårsis Duft. (Artsbestemmelsen er ikke 

helt sikker). Nasale (fig. 63 d) svagt fremhvælvet, på hver side 

med to større tænder, mens det mellemliggende stykke er be- 
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sat med slankere tænder, der kan være afslidt. Kindbakkerne 

(fig. 64 e) med en stor, indadrettet retinaculum, men uden 

ekstratænder. Cerci veludviklede, rummet imellem dem om- 

trent dobbelt så langt som bredt. Længde 10—14 mm. 

Larve om sommeren. 

15. (H)) negléctus 'Serv. Hovedet bredere end langt 

med svagt rundede sider; issesømmen på længde med 4. føle- 

hornsled. Nasale 5-knudet, omtrent som hos H. aeneus (fig. 

63 b). Kindbakkerne kraftige med stor indadrettet retinacu- 

lum, uden ekstratænder, men inderranden kan være ganske 

svagt bølget. 1. følehornsled ikke fuldt 3 gange så langt som 

tykt, tydelig kortere end 3. og 4. led tilsammen og ca. halv- 

anden gang så langt som 2. led. Længde 8—12 mm. 

Larver kan samles til enhver årstid. 

14. H. (H.) tårdus Panz. Hovedet bredt, issesømmen 

næsten manglende. Nasale (fig. 63 e) noget fremtrædende, 

den mediane del udgør ca. ”/,; den kan bære fine, slanke tæn- 

der og træder i hvert fald frem på højde med de temmelig 

store sidetænder. Kindbakkerne (fig. 64 f) med kraftig, ind- 

adrettet retinaculum og desuden med en svag bule på skære- 

randen, men ikke med nogen egentlig ekstratand. Cerci vel- 

udviklede, rummet mellem dem rigelig dobbelt så langt som 

bredt. Længde 12—15 mm. 

Larver om sommeren, undtagelsesvis overvintrende. 

15. H. (H.) ånxius Duft. Issesømmen lidt kortere end 4. 

følehornsled. Panderanden omtrent som hos H. tardus (fig. 

63 e), midtertanden dog med bredt, lige afskåret, glatrandet 

midtparti, der på hver side har en kort og kraftig knude, der 

ikke når frem på højde med forranden. 1. følehornsled ca. 

2"/, gang så langt som tykt, omtrent så langt som 3. og 4. led 

tilsammen og næsten dobbelt så langt som 2. led. Kindbak- 

kerne uden ekstratand, men med kraftig, indadrettet retina- 

culum (omtrent som fig. 64 e, men lidt mere robust). Tungen 

er ejendommelig ved, at de to tungebørster sidder på oversiden 
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og et lille stykke bag spidsen af hver sin lille forlængelse af 

tungens hjørner; tungebørsterne bliver derved noget opadret- 

tede, de er af normal styrke, men korte, hvad der muligvis 

kan skyldes slid som følge af deres stilling. Længde 9—12 mm. 

Larver kan samles til enhver årstid. 

2. Anisodåctylus Dej. 

Hovedet bredt, bredest lidt bag øjnene, og med svagt 

rundede sider. Issesømmen af længde med 4. følehorns- 

led. Nasale (fig. 65) fladt trekantet, hver side med et 

a. frtieeer FINE ed 

til. fl, JS re SE Res 

Fig. 65. Anisodactylus. Panderande. a. binotatus; b. pseudoaeneus. 

lille antal større knuder. Følehornenes 1. led længst. 

Kindbakkerne kraftige med kraftig retinaculum, men 

uden ekstratænder. Kæbernes stipites længere end 

palperne, hvis 2. led omtrent er dobbelt så langt som 

tykt, af længde med 3. og 4. led tilsammen. Tungen 

veludviklet. Alle bagkroppens rygskjolde fortil med 

en tydelig tværkøl. Cerci forholdsvis lange, rummet 

imellem dem mindst dobbelt så langt som bredt. 

Hofteringene på undersiden med to rækker kraftige 

børster. 

De danske arter er forårsforplantere. Larven ken- 

des til to af vore fire arter. De er vanskelige at ad- 

skille. 

Artsnøgle. 

1. Den midtstillede nasaletand på størrelse med side- 

knuderne, af hvilke der er 3 på hver side (fig. 

BLE 2 RENSES os EEN ERE ERE ER HT KE 10 VALLE: 
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Den midtstillede nasaletand meget mindre end 

sideknuderne, af hvilke der kun er 2 på hver 

BE TE. 05 BE 003 så øpdre of oe <d 2. pseudoaeneus. 

1. A. binotåtus Fabr. Frontale højst ganske lidt bredere 

end langt; nasale på hver side med 3 småknuder, der næppe 

er større end den midtstillede. Længde 13—15 mm. 

2. A. pseudoaéneus Dej. Frontale tydelig bredere end 

langt; nasale på hver side med kun 2, men temmelig brede 

knuder, der tydelig er større end den midtstillede. Længde 

12—15 mm. 

3 rDiaéhrømus Er 

Den ukendte larve vil kunne findes om sommeren. 

4. Dichirotrichus Duval. 

Hovedet bredest over øjnene, derfra bagud svagt 

tilsmalnet efter omtrent rette linier. Frontale så langt 

som bredt, og issesømmen lidt kortere end 4. følehorns- 

Bin sATA ps ATT DAL 

é: Foo UNG FS nå 

SS rug ON 
Fig. 66. Panderande. a. Dichirotrichus pubescens; bb. Trichocellus 

placidus; c. Stenolophus teutonus; d. Acupalpus meridianus. 

led. Nasale (fig. 66 a) er svagt fremhvælvet, meget 

bredere end langt, forranden med 8 slanke tænder, 

af hvilke de midterste er længst. Følehornenes 1. og 

3. led lige lange, kun lidt længere end 2. led. Kindbak- 
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kerne robuste, krumme med svagt fremadrettet reti- 

naculum; inderranden af både spidsedel og retina- 

culum er tæt besat med små tænder, der dog ofte er 

stærkt afslidt (fig. 68 a). Kæbepalperne kortere end 

stipites, 2. led dobbelt så langt som tykt, så langt som 

3. og 4. tilsammen. Tungen er smallere end hos de 

forannævnte slægter, og tungebørsterne er tætstillede 

og ikke divergerende. Alle bagkroppens rygskjolde 

fortil med en tydelig tværkøl. Cerci er veludviklede, 

men divergerende, så rummet imellem dem bliver 

mindre end dobbelt så langt som bredt. Hofteringenes 

underside er kun svagt bebørstet. 

1. D. pubéscens Payk., eneste danske art. Bygget som 

slægten. Længde 8—11 mm. 

Rovdyr, der for en stor del ernærer sig af bledier. Larven 

overvintrer. 

5. Trichocéllus Ganglib. 

Hovedet lidt bredere end langt, næsten rektangu- 

lært, med bagud kun ganske svagt konvergerende 

sider; issesømmen godt og vel så lang som 4. føle- 

hornsled. Frontale lidt bredere end langt, næsten hele 

forranden udgøres af nasale, der er fladt buet og besat 

med mange små tænder (fig. 66 b). Følehornenes 1. og 

3. led lige lange, tydelig længere end 2. Kindbakkerne 

kraftige, temmelig stærkt krummede med indadrettet 

eller svagt bagudrettet retinaculum og glat skære- 

rand (fig. 68 b). Kæbepalperne omtrent så lange som 

stipites, 2. led ikke nær dobbelt så langt som tykt 

og lidt kortere end 3. og 4. tilsammen. Tungen lille, 

tungebørsterne tætstillede, højst ganske lidt diver- 

gerende. Alle bagkroppens rygskjolde fortil med en 
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tydelig tværkøl. Cerci veludviklede, rummet imellem 

dem mere end dobbelt så langt som bredt. Hofterin- 

gene kun svagt bebørstede. 

Fig. 67. Trichocellus. Cercer fra siden. a. placidus; b. cognatus. 

Overvintrer udelukkende på imagostadiet. Ernæ- 

ringsbiologien er ukendt, men de er sandsynligvis 

rovdyr. Larven er kendt til begge de danske arter; 

men bestemmelsen til art er meget usikker. 

Artsnøgle. 

1. Cercerne relativ lange; afstanden mellem deres to 

endebørster ca. 4 gange kortere end afstanden 

mellem den nedre endebørste og den nærmeste 

medadrettede børste (fig. 67 a) ....... ft. placrdus 

Cercerne relativ korte; afstanden mellem deres to 

endebørster ca. 5 gange kortere end afstanden 

mellem den nedre endebørste og den nærmeste 

nedådrettede børste (fig. 67 b) ........ 2. Ccognåtus: 

FSFApFåcidus Gyll. Ligheden mellem de to årter 'over= 

ordentlig stor; foruden nøglekarakteren kan anføres, at 2. 

følehornsled er rigelig så langt som 4. Længde 6—7 mm. 

Ax Tscognåtus Gyll, Cerci noget mere plumpe: end hos 

placidus. 2. følehornsled højst så langt som 4. Længde 5—6 mm. 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller AT 
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6: Bradyéellis "Fr: 

Hovedet lidt bredere end langt med næsten paral- 

lelle sider; issesøm af længde med 4. følehornsled. 

Nasales forrand danner en flad bue, således at dets 

midtparti kommer på højde med pandehjørnerne; 

den er tæt besat med tænder, der ligger i to store ræk- 

ker, hver i sit plan; i øverste plan ligger 6 forholdsvis 

store tænder, de egentlige nasaletænder, afstanden 

mellem de to midterste er større end mellem nogen 

af de andre, og inder- og mellemtand på hver side er 

rykket meget tæt sammen; i nederste plan ligger en 

tæt række af småtænder, der kun rager halvt så langt 

frem, og som fra oversiden kan erkendes i mellem- 

rummene mellem de øvre tænder. Følehornenes 1. 

og 3. led af samme længde; 2. led kun en ubetyde- 

lighed længere end 4. led. Kindbakker med retina- 

culum kraftige, spidse og jævnt krummede. Stipes 

maxillaris noget længere end palpen, hvis 2. led er 

omtrent så langt som 3. og 4. led tilsammen. Hofte- 

ringene er, navnlig basalt, kun sparsomt behåret. 

Bagkroppens rygskjolde er alle uden tværlister. 

Cerci er veludviklede, klart længere end analrøret, 

rummet imellem dem mere end 3 gange så langt som 

bredt. 

Denne beskrivelse er bygget over en dansk larve, 

med stor sandsynlighed B. harpalinus, ved sammen- 

ligning med data vedrørende den nordamerikanske 

art B. rupestris Say. 

Larverne til B. similis og B. collaris må søges om 

sommeren, mens B. harpalinus og B. verbasci antage- 

lig har larveovervintring. 

1. B. harpalfnus Serv. (?). Som ovenstående beskrivelse. 

Længde 5—6 mm. 
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7. Stenoldphus Latr. 

Hovedet lidt bredere end langt, med rundede sider; 

nasale ganske kort og trekantet med tre små tænder 

på hver side og en større tospidset midtertand (fig. 

66 c). 1. følehornsled lidt længere end 3.; kindbakkerne 

kraftige, temmelig stærkt krummede med fremadret- 

ås b. Cc: 

Fig. 68. Kindbakker. a. Dichirotrichus pubescens; hb. Trichocellus 

placidus; c. Acupalpus meridianus. 

tet retinaculum; kæbepalperne meget kortere end sti- 

pites; tungen temmelig lang, men spinkel, tungebør- 

sterne tætstillede. Bagkroppens rygskjolde uden tvær- 

liste. Cerci veludviklede, hofteringene svagt bebør- 

stede. 

Larverne, hvis biologi iøvrig er ukendt, findes om 

sommeren. Kun en af de 3 danske arter kendes som 

larve. 

1. S.teuténus Schrank. Bygget som slægten. Længde 

8—10 mm. 

8. Acupålpus Latr. 

Hovedet rektangulært med rette sider, lidt bredere 

end langt. Frontale lidt længere end bredt; det meste 

af forranden indtages af nasale, der er trapezformet, 

halvt så langt som bredt og forsynet med en tæt række 

fine tænder langs randen (fig. 66 d). Følehornenes 3. 

led længst, dobbelt så langt som det ganske korte 

” Y leg 
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2. led. Kindbakkerne korte og jævnt krummede med 

en kort, kraftig og indadrettet retinaculum (fig. 68 c). 

Kæbepalperne kun ganske lidt kortere end stipites, 2. 

led omtrent dobbelt så langt som tykt, lidt kortere 

end de to yderste led tilsammen. Tungen lille, tunge- 

børsterne tætstillede og samløbende. Bagkroppens 

rygskjolde uden tværliste. Cerci veludviklede. Hofte- 

ringene kun svagt bebørstede. 

Larverne, der kan samles om sommeren, er kun kendt 

til en af -vore.7 arter. Det er iagttaget; at. imagines 

til exiguus og meriadianus har taget vegetabilsk føde 

til sig, men larvernes ernæringsbiologi er ganske 

ukendt. 

1. A. meridiånus L. Bygget som slægten. Længde 4—5 mm. 

21. Masoreini. 

1. Masoåreus Dej. 

Issesøm tydelig; halsfure mangler. Nasale er fladt 

udrandet og så bredt som et af pandehjørnerne. 6 

veludviklede oceller i hver gruppe. 1. følehornsled så 

langt som 3., 2. led kort, næppe længere end 4. led. 

Kindbakkernes skærerand glat, og retinaculum meget 

lille. 2. kæbepalpeled så langt som 3. og 4. tilsammen, 

3. led kun halvt så langt som 4. led; galeas to led om- 

trent lige lange; lacinia mangler. Tungen lille med tæt- 

stillede tungebørster. Benene med to ens lange, simple 

kløer. Rygskjoldene er blege og ikke randede på sider- 

ne. Cerci slanke og meget svagt sklerotiserede. 

I. M.wetterhållr'Gyl,; Larven "til ”den" danske" arter 

ukendt, og ovenstående beskrivelse, der kan være vejledende 

ved bestemmelsen, er baseret på den indiske M. orientalis 

Dej. 
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Larven til den danske art må antagelig kunne findes om 

sommeren. 

22. Lebiini. 

Ret store habituelle forskelle mellem de enkelte 

slægter; mest afvigende fra helheden er Lebia, der 

rimeligvis ikke er nærmere beslægtet med de øvrige. 

Hoved og frontale meget forskelligt formede; ligeså 

nasale, hvor man dog kan erkende et fælles princip 

i bygningen (undtagen hos Lebia), idet man som pri- 

mitivt finder et kort, plant nasale med skarpe forhjør- 

ner, der i mere specialiserede tilfælde er udviklet til 

tænder, og endelig hos andre er også basaldelen vok- 

set betydelig i længde. -6 oceller i hver gruppe, hos 

Lebia dog kun 4. Følehornene korte, 3. led meget læn- 

gere end de øvrige; følehornsvedhænget på spidsen af 

det bærende led. Kindbakkerne oftest kraftige og 

krumme med noget fremadrettet retinaculum, der 

varierer meget i størrelse. Kæberne temmelig korte, 

palperne så lange som eller længere end stipites, hos 

de fleste er 4., hos enkelte 2. led længst; galea toleddet, 

lacinia manglende. Underlæben varierer meget. Krop- 

pens kitinplader små og svage, rygskjoldene dækker 

ikke nær oversiden. Cerci meget forskellige, snart 

uleddede, snart leddelte, men altid ubevægeligt fæste- 

de bagtil på bagkroppens 9. rygskjold. Analrøret 

oftest ret kort, hos nogle udstyret med særlige anal- 

kroge på pygopodiet. Benene oftest slanke, lidt spin- 

kelt byggede, kløerne varierer meget i form og ind- 

byrdes størrelse og er hos mange forsynede med tæn- 

der. 

Gruppen er meget stor og er særlig talrig under 

varmere himmelstrøg end vore. Larven er kendt til 5 

af de 6 danske slægter. 
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Slægtsnøgle. 

1. Retinaculum lille, næppe større end følehornsved- 

hænget. (fig, 69 og 71): cerci leddelte, 2: 233 2. 

Retinaculum større, meget større end følehornsved- 

hænget ; cerci' oftest uleddede, kan helt mangle! +73. 

2. Ocelgrupperne med 4 oceller hver; læbepalperne 

siddertæt Sammen 55% sr sære seer Fr, lys 1. Lebia-(p: 422). 

Ocelgrupperne med 6 oceller i hver; læbepalperne 

sidder langt fra hinanden ..... 2. Cymindis. (p. 424). 

3. Cerci korte eller manglende, højst ganske lidt læn- 

gere end det bærende rygskjold (fig. 74 c) 

6. Dromius (p. 427). 

Cerci veludviklede, tydelig længere end det bæ- 

BE YES FE VE 15 SEDAN SER RES MORS ADRNGE SRS 82 Å. 

4. Cerci knapt dobbelt så lange som analrøret; nasale 

som helhed fremtrædende, ganske svagt kløftet 

i spidsen og med bølgede sider (fig. 73 b) 

4. Metabletus (p. 426). 

Cerci godt 3 gange så lange som analrøret; nasale 

med to større tænder (fig. 73 a) 3. Demetrias (p. 426). 

vs Løbia Batr 

Efterfølgende beskrivelse er baseret på unge larver 

af Lebia chlorocephala; efter kendskabet til udenland- 

former er det sandsynligt, at den voksne larves byg- 

ning afviger betydeligt herfra, og den kan næppe 

umiddelbart erkendes som en løbebillelarve. 

Hovedet så langt som bredt, noget smallere bagud. 

Issesømmen er meget kort, af længde med 4. følehorns- 

leds diameter. Frontales bageste del meget kraftig, 

bagtil bredt afrundet og med omtrent parallelle sider. 

Nasale (fig. 69) udgør omtrent halvdelen af stykket 

mellem frontales let afrundede forhjørner, det er 

trapezformet, omtrent dobbelt så bredt som langt. 

Ocelgrupperne med kun 4 oceller hver, idet de to 
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nedre i bageste række mangler. Følehornene plumpe, 

3. led længst, meget længere og tykkere end 1. led. 

Kindbakkerne slanke og spidse og ikke særlig krum- 

me; retinaculum meget lille, anbragt nærmere ved 

basis end ved spidsen. Kæbepalperne rigelig så lange 

Fig. 69. Fig: 70: 

Fig. 69. Lebia chlorocephala, ung larve. Panderand med venstre 

kindbakke. 

Fig. 70. Lebia chlorocephala. Bagkropsspids med cerci fra oversiden. 

som stipites, 4. led tydelig længst. Underlæben plump, 

præmentum meget bredere fortil end ved sit fæste; 

læbepalperne sidder tæt ved hinanden, basalleddet 

tværbredt; tungen rudimentær. Cerci 4-leddede, ret 

korte, kun lidt længere end det temmelig slanke 

analrør (fig. 70). Benene veludviklede med ulige lange 

kløer uden tænder. 

Biologien til de danske arter er i hovedsagen ukendt, 

man ved dog, at de alle har deres larveudvikling om 

sommeren. Bedre kendes biologien hos den syd- og 

mellemeuropæiske Lebia scapularis Geoffr., der har 

en højst ejendommelig metamorfose. Den er specielt 

knyttet til bladbillen Galerucella luteola Mill., der 

lever på elm. 1. stadium af scapularis-larven lever ved 

elmetræernes rod, hvor den opsøger en Galerucella- 

puppe; henimod 1. hudskifte danner den sig en kokon, 
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som til at begynde med er åben, men som lukkes kort 

før 2. hudskifte; 3. larvestadium, som henleves i denne 

kokon; udmærker sig i sin bygning ved at have flere 

puppekarakterer, således har den ydre vingeanlæg. 

Hele opvæksten sker på bekostning af en enkelt 

Galerucella-puppe, der fortæres i løbet af de to første 

larvestadier. Kokonen dannes af et sekret fra de 

malpighiske rør, et stof, der kommer ud af gattet og 

størkner under luftens påvirkning. Man kan formode, 

at de danske arter på lignende måde biologisk er knyt- 

tet til bestemte bladbiller, men man har ingen sikker- 

hed for denne antagelses rigtighed. Larven er kendt 

til en afde 3 danske arter. 

1. L. chlorocéphala Hoffm. Bygget som slægten. Længde 

af1.…stadium.ca.….6.mm: 

å. Comimnds Lat. 

Hovedet lidt bredere end langt, ganske lidt smallere 

end forbrystet. Issesømmen af længde med 4. føle- 

hornsled. Frontale på det nærmeste så bredt som 

langt med et kort, trapezformet, fortil fladt indbuet 

nasale, der indtager knapt halvdelen af forranden 

(fig. 71). Hovedets vedhæng ret korte; følehornenes 3. 

led længst, oftest så langt som 1. og 2. tilsammen. 

Kindbakkerne spidse og jævnt krummede med en 

meget lille retinaculum, der er mere eller mindre frem- 

adrettet. Kæbepalperne længere end-de meget -korte 

stipites, 3. og 4. led på det nærmeste lige lange, hos 

den voksne larve vistnok altid kortere end' 2.' led, 

Læbepalperne sidder meget langt fra hinanden, tun- 

gen er temmelig kort og bred med to divergerende 

eller parallelle tungebørster. Cerci veludviklede, led- 

delte; antallet af led stiger med alderen og er hos lar- 
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ven af 3. stadium vistnok altid (i hvert fald hos 

umilaris) 7, medens 1. stadium (i hvert. fåld. af 

humeralis (fig. 72)) kun har 4-leddede cerci. Analrøret 

temmelig kort og kraftigt; ligeså benene, der bærer to 

næsten lige lange, utandede kløer. 

Ik EA lå Fre 272: 

Fig. 71. Cymindis humeralis; ung larve. Panderand med venstre 

kindbakke. 

Fig. 72. Cymindis humeralis. Bagkropsspids med cerci af ung larve. 

Larvernes biologi er meget lidt kendt. De fleste 

arter må formodes at overvintre som larver, kun 

humeralis synes at forplante sig i løbet af forsommeren. 

Af de 4 danske arter kendes larven til to, angularis 

og humeralis, men da de er meget nært beslægtet med 

hinanden, og førstnævnte foreligger i udvoksede 

eksemplarer, sidstnævnte i et ganske ungt eksemplar, 

er det ikke muligt med sikkerhed at afgøre, hvilke af 

de tilstedeværende forskelle, der er artsbestemte, og 

hvilke, der skyldes aldersforskellen; der kan derfor 

ikke opstilles nogen bestemmelsesnøgle. 

1. C. angulåris Gyll. Længde 9—11 mm. 

2. C. humerålis Fourcr. Længde antagelig 10—14 mm. 
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3. Demétrias Bon. 

Hovedet længere end bredt med rette, parallelle 

sider. Issesømmen mindst 1!/, gang så lang som 4. 

følehornsled. På nasale træder de to temmelig korte 

tænder kun frem på højde med pandehjørnerne 

(fig. 73 a). 3. følehornsled længst, 4. led noget længere 

end 2. led. Kindbakkerne ret korte og tykke, jævnt 

krummede og tilspidsede, med kraftig, men kort reti- 

naculum. Kæbepalperne på længde med stipites, 2. 

led længst. Præmentum bredt fortil, med fjernt fra 

hinanden stillede palper, ganske lille tunge og sam- 

løbende tungebørster. Cerci (fig. 74 a) veludviklede, 

ofte ufuldstændig 5-leddede, meget længere end det 

ret kraftige analrør; rummet imellem dem ca. dobbelt 

så langt som bredt. Benene veludviklede med to for- 

skelligt og højst ejendommeligt udviklede kløer, den 

ene er bladformet, den anden kloformet, omend kun 

lidt krummet, og med en stor tand på undersiden. 

Biologien er dårlig kendt, men larverne, der vist- 

nok udelukkende findes i sommertiden, er bl. a. taget 

i hule plantestængler. Med sikkerhed kendes larven 

kun til den ene af vore to arter. 

1. D. monostigma Sam. Bygget som slægten. Længde 

59—6 mm. 

4. Metablétus S$Schmidt-Goebel. 

Hovedet parallelsidet, lidt længere end bredt, lidt 

smallere end kroppen. Issesømmen af længde med 4. 

følehornsled. Frontale med ret skarpe pandehjørner; 

nasale kort og bredt, ganske svagt kløftet i midten og 

med krenelerede siderande (fig. 73 b). 3. følehornsled 

kun ganske lidt længere end 1., 2. led det korteste. 
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Kindbakkerne plumpe, svagt krummede; retinaculum 

ret stor og kraftig, noget fremadrettet. Kæbepalperne 

rigelig så lange som stipites, 2. og 4. led længst, om- 

trent lige lange. Tungebørsterne samløbende. Cerci 

Fole AR Fed 
ag 

Fig. 73. Panderand. a. Demetrias monostigma; b. Metabletus (? trun- 

calelnus)te!.Dromius agilis; d. D. 4-maculatus;- e. D. linearis; f.D, 

melanocephalus; g. D. sp. b. 

(fig. 74 b) uleddede, knapt dobbelt så lange som anal- 

røret, men da de er tætstillede, bliver rummet imellem 

dem mere end dobbelt så langt som bredt. Benene vel- 

udviklede, ret kraftige, med to lige lange, utandede 

kløer. 

Biologien i hovedsagen ukendt, men larvetiden fal- 

der om sommeren. Af de to danske arter kendes larven 

til en. 

1. M. (? truncatéllus L.). Bygget som slægten. Længde ca. 

4 mm. 

5. Microléstes Schmidt-Goebel. 

Larve ukendt, men vil kunne findes om sommeren. 

6. Drømius Bon. 

Hovedet smallere end kroppen, altid længere end 

bredt. Frontale langstrakt, når hos nogle arter helt 

tilbage til nakkehullet; hos andre findes issesømmen. 
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Nasale (fig. 73) totandet. Følehornenes 3. led meget 

længere end de to første, men hos enkelte arter er 4. 

led lige så langt. Kindbakkerne oftest ret slanke og 

jævnt krumme, retinaculum varierende. Kæbepalper- 

ne længere end stipites, de 3 yderste led omtrent lige 

lange. Tungen varierer. Cerci (fig. 74 c) stærkt for- 

lord 
uuY 

Fig. 74. F12:75 

Fig. 74. Bagkropsspidsen fra siden. a. Demetrias monostigma; b. Me- 

tabletus (? truncatellus); c. Dromius 4-maculatus. 

Fig. 75. Dromius 4-maculatus. Analrør og udskudt pygopodium med 

kitinkroge (set fra undersiden). 

kortede, højst ganske lidt længere end det bærende 

led, eller de mangler helt; rummet imellem dem altid. 

tværbredt. Analrøret kort og kraftigt, pygopodiet 

oftest udstyret med en række indtrækkelige kitin- 

kroge (fig. 75). Benene lange og ret spinkle, med to 

kløer, der som regel er omtrent lige lange og med 

enkelte undtagelser forsynet med en eller to tænder. 

Udviklingstiden synes ikke at ligge helt fast for 

disse arter; det er vistnok således, at de først og frem- 

mest har deres larvetid om sommeren, men at indivi- 

duelle undtagelser fra denne regel er ret hyppige, så- 

ledes at det ikke er helt sjældent at finde overvintrende 

larver; kun hos fenestratus synes larveovervintring at 



429 

være reglen. Larverne er rovdyr, der lever de samme 

steder som imagines, de fleste under bark, andre i 

jorden. Af de 13 danske arter kendes larven til 6. 

Artsnøgle. 

ER ET eee mee Ad ME STEL? 2. 

TET DETS TE 5 gg STOL ÅRER Sen eee ERR A BESEKSSEKE ASSER ns 4. sp. a. 

BE FANGES 505 arr 0 svedt my alm nale REE LEDE ÆLE ER 3: 

TD TASTEN ED 11 øen ESTERE SPRE ERR SNEEN EET DD ak 

ERE Unseen kløftet i'spidsen. 2... ss 3. 4-maculatus. 

Den' store tunge i midten med en fremadrettet 

KEE re tes Forkæl SEES De rele ere ae Å. 

4. Hovedet meget langstrakt, frontale ca. 1!/, gang 

så langt som bredt; benenes kløer med en stor 

ERE FA ss re naked sed ERAT VARE Fad ER 

Hovedet mindre langstrakt, frontale højst 1”/, 

gang så langt som bredt; benenes kløer med kun 

SE ARTERS ER RE TT /lrearis: 

5. Hovedet meget langstrakt, frontale omtrent dob- 

belt så langt som bredt; benenes kløer med en 

Ene SR Re BER NÆR spy 

Hovedet mindre langstrakt, frontale højst 1!/, 

gang så langt som bredt; benenes kløer uden 

i en Rn 6. melanocephalus. 

1. D. lineåris Oliv. Hovedet mindre langstrakt, frontale 

højst 11/, gang så langt som bredt; issesøm veludviklet, læn- 

gere end 4. følehornsled. Kløften mellem nasales tænder ca. 

skal masales: længde (fig. 73e). Ocellerne i bageste- række 

lidt mindre end i forreste. Retinaculum stor, dobbelt så lang 

som høj. Tungen stor, så lang som bred, i midten med en frem- 

adrettet, børsteløs forlængelse mellem de vidt adskilte tunge- 

børster. Cerci af længde med 9. bagkropsleds rygskjold. 

Pygopodiet med ca. 16 kroge. Benenes kløer med en enkelt 

tand. Længde ca. 6 mm. 
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2. D. ågilis Fabr. Hovedet meget langstrakt, frontale 

ca. 17/, gang så langt som bredt; issesøm veludviklet, længere 

end 4. følehornsled. Kløften mellem nasales tænder ca. "/, af 

nasales længde (fig. 73 c). De bageste oceller omtrent lige så 

store som de forreste. Retinaculum stor, omtrent 3 gange så 

lang som høj. Tungen som hos D. linearis. Cerci omtrent så 

lange som 9. bagkropsleds rygskjold. Pygopodiet med ca. 16 

kroge. Benenes kløer hver med en stor og en mindre tand. 

Længde ca. 7 mm. 

3. D. quadrimaculåtus L. Hovedet ret langstrakt, fron- 

tale ca. 117/, gang så langt som bredt; issesøm veludviklet, lidt 

længere end 4. følehornsled. Kløften mellem nasales tænder 

ca. ”/, af nasales længde (fig. 73 d). De forreste oceller noget 

større end de bageste. Retinaculum stor, ca. dobbelt så lang 

som høj. Tungen bredere end lang med vidt adskilte tunge- 

børster, i midten svagt kløftet og uden midtstillet forlængelse. 

Cerci kun godt halvt så lange som 9. bagkropsleds rygskjold 

(fig. 74 c).. Pygopodiet med ca. 16 "kroge (fig."75)7 Benenes 

kløer med to tænder. Længde 6—7 mm. 

4. D. sp. a. Hovedet er mindre langstrakt end hos de fore- 

gående to arter, omtrent som hos D. linearis; frontale ca. 1!/, 

gang så langt som bredt, og issesømmen lidt kortere end 4. 

følehornsled. Nasale er noget bredere og kortere end hos de 

forannævnte arter, men kløften i midten har omtrent samme 

karakter; på ydersiden bærer tænderne et par mindre knuder, 

hvad der giver nasale nogen lighed med Metabletus. Retina- 

culum forholdsvis stor og noget fremadrettet. Tungen er ube- 

tydelig og med tætstillede tungebørster. Cerci mangler ganske. 

Pygopodiets udrustning er forfatteren ubekendt. Benenes 

kløer med en ganske lille tand. 

Den pågældende larve, der er samlet i Hamburg-egnen på 

en af et æbletræs hovedgrene er ganske lille, ca. 4 mm lang. 

Den kan ikke henføres til art, men med rimelig sikkerhed tør 

man sige, at den må tilhøre en i træer levende art af Dromius. 

Af morfologiske årsager kan den ikke tilhøre underslægten 
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Dromius s. str., og af såvel morfologiske som biologiske årsa- 

ger er det lige så usandsynligt, at den skulle være en Dromiolus 

Reitt., den underslægt, der omfatter de små, jordbundne 

arter. Sandsynligheden er derfor størst for, at det drejer sig 

om larven til D. (Calodromius) quadrinotatus Panz. 

SR sp: b, Hovedet meget langstrakt, frontale mindst 17% 

gang så langt som bredt; issesømmen mangler. Kløften mellem 

nasales tænder mere end halvdelen af nasales længde (fig. 73 g). 

Retinaculum meget kraftig, men ikke fuldt så lang som høj. 

Tungen ganske lille med samløbende tungebørster. Cerci 

ca. Z/, af længden af 9. bagkropsleds rygskjold. Pygopodiet 

med højst 10 kroge. Benenes kløer med en enkelt tand. Længde 

ca. 4 mm. 

Foreligger kun i et enkelt eksemplar, taget i en vissen stæn- 

gel af syreskræppe. Hører sandsynligvis til underslægten Dro- 

miolus. 

5. D. melanocéphalus Dej. Hovedet mindre langstrakt, 

frontale ca. 1"/, gang så langt som bredt; issesømmen mangler. 

Kløften mellem det forholdsvis brede nasales tænder når om- 

trent den halve længde ind (fig. 73 f). Retinaculum mindre end 

hos de øvrige, godt og vel så lang som høj. Tungen ganske lille 

med samløbende tungebørster. Cerci korte. Pygopodiet vist- 

nok helt uden kroge. Benenes kløer uden tænder. Længde ca. 

4 mm. 

23. Odacanthini. 

1. Odacåntha Payk. 

Langstrakt, ret mørkt sklerotiseret larve. Hovedet 

lidt smallere end kroppen, så langt som bredt, bredest 

bag øjnene og bagtil halsagtigt indsnævret. Frontale 

så bredt som langt med et bredt og fladt nasale (fig. 

76), der udgør omtrent halvdelen af forranden; det 

er mere eller mindre uregelmæssigt 6—7-tandet. 6 

oceller i hver gruppe. 3. følehornsled længst, vedhæn- 
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get sidder temmelig langt nede på siden; 2. og 4. led 

lige lange og ikke meget kortere. Kindbakkerne ret 

kraftige, temmelig fint krenelerede uden for den kraf- 

tige retinaculum. Kæbepalperne lidt kortere end sti- 

pites, 2. led længst, 3. og 4. led omtrent lige lange; 

galea toleddet, lacinia manglende. Tungebørsterne 

Fig. 76 Odacantha melanura. Panderand med venstre kindbakke. 

tætstillede og samløbende. Cerci lange, og rummet 

imellem dem ca. 4 gange så langt som bredt; cerci er 

leddelte, undertiden dog utydeligt. Benene veludvik- 

lede med to omtrent lige lange, utandede kløer. 

En stor, ret isoleret, overvejende tropisk gruppe, 

der herhjemme kun har en enkelt repræsentant. 

1. O.melanura L. Bygget som slægten. Længde 10—12 mm. 

Sandsynligvis rovdyr. Larverne findes om sommeren i 

opskyl og i hule stængler af sumpplanter. 

24. Brachynini. 

1. Brachynus Weber. 

Minder meget om Lebia. Også her gælder beskrivel- 

sen larven af 1. stadium, medens den ældre larve er 

ukendt af den danske art. 

Hovedet godt og vel så langt som bredt med rette 

sider og uden hals. Nasale udgør det meste af stykket 
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mellem frontales meget lidt fremtrædende forhjørner, 

det er ganske fladt konvekst buet. 6 svagt pigmentere- 

de, lidet fremtrædende oceller i hver gruppe. Føle- 

hornene korte med meget stort 3. led, der bærer ved- 

hænget fortil på siden. Kindbakkerne spinkle og 

spidse med stærkest krumning tæt uden for retinacu- 

lum, der er meget lille. Kæbepalperne omtrent så 

lange som stipites, 2. led størst; galea toleddet, lacinia 

manglende. Underlæben bygget omtrent som hos 

Lebia; præmentum meget bredere fortil end bagtil, 

de plumpe palper tætsiddende, og tunge og tungebør- 

ster synes helt at mangle. Kroppen meget blødt og 

svagt sklerotiseret. Cerci meget korte, nærmest bør- 

stebærende vorter. Analrøret slankt med veludviklet 

pygopodium. Benene normalt udviklede, men kun 

med én klo. 

Man kender ikke nøjere dette dyrs levesæt, blot ved 

man, at dets larvetid falder om sommeren. Derimod 

kender man biologien til en nordamerikansk art, 

Brachynus janthinipennis Dej., der lever ved bredden 

af ferskvande, hvor hvirvleren Dineutes assimilis 

holder til, og hvor den som ung larve opsøger denne 

hvirvlers puppeceller i bredden; hver løbebillelarve 

fortærer kun en hvirvler-puppe. På de ældste larve- 

stadier er denne løbebilles kropsvedhæng noget redu- 

cerede. Som man ser, minder denne levevis meget om 

forholdene hos Lebia scapularis. Måske lever den dan- 

ske art på lignende måde, men det er ikke sikkert, at 

dens biologi er så specialiseret, bl. a. fordi crepitans- 

larven af 1. stadium er meget mere oprindelig i sin 

bygning end janthinipennis-larven. 

1. B.crépitans L. Eneste danske art. Bygget som slægten. 

Længde af nyklækket larve ca. 2 mm. 

Victor Hansen: Sandspringere og løbebiller 28 



Oversigt over sandspringernes og 

løbebillernes forekomst 

Nedenstående oversigt må ikke opfattes som udtømmende, 
men kun som vejledende, idet arterne kun er opført under de 
biotoper, som de foretrækker, selvom de også nu og da kan 

træffes andetsteds, ligesom inddelingen i de forskellige bioto- 
per ikke er skarp. 

1. På skovbund. 

Side Side 

Calosoma inquisitor ...... 29 Agonum assimile......... 52 

— sycophanta..... BY — krynickiink æren 152 

Carabus coriaceus. ....... 36 —- obscurum ....... 154 

— violaceussss Tdr 36 Pterostichus oblongopunc- 

— problematicus ... 36 Tatus SUS RS SS RREESENS 173 

— mtricatus så ker: S7 AA bax akerisse SRI 179 

—- øramusatussrs?… . 2 39 Amara eorsitans So RE 199 

—— nemoralis re 41 Harpalus punctatulus..... 214 

— hortensis AS, 41 — quadripunctatus. 229 

— Slabratus. ms 42 — latus: 5.4. FK HE 229 

Cychrus caraboides....... 42 — winkleri. 25085 229 

SES Es KA GNSG BrKTs 0. NR 44 — luteicornis ...... 230 

Nebria. brevicolis7in 2. 48 Bradycellus verbasci...... 244 

Notiophilus biguttatus.... 53 —— harpalinus.... 244 

Loricera PllCornis . 25050 e«'> 59 Stenolophus mixtus ...... 248 

Calathus micropterus..... 148 —— skrimshiranus 249 

-— NICDUS 24 SE 3 SAG 148 Lébia orusmmort ANSER 260 

Haster 15150 sd skade uge 132 

2. På lerbund (se også nedenfor under 10 og 14). 

Side Side 

Carabus Brats ASE FÅ 38 Asaphidion flavipes ...... 75 

Nebrisilividasd 05% tai 47 Bembidion properans ..... 89 

DYSOIrIE IU GES 3250. As 66 — stephensi ..... 94 

Asaphidion pallipes....... 10 — andreae....... 98 



Bembidion genei… .......: 

Cicindela silvatica 

transparens ... 

artieulatum 

iinmulstums 

SPA let bund (grus-, sand-, hedebund) 

(se også nedenfor under 4). 

"ØE ek Ve) RT SS RT | 

hybrida 

Calosoma reticulatum..... 

Carabus problematicus.... 

Notiophilus pusillus 

Omophron limbatum 

BEES ele ane 

(za Ea eee 

Besehmus nilidus.......… 

Brochus cephalotes 

Miscodera arctica 

Bembidion nigricorne 

neresheimeri... 

mileole 7273235 

Panagaeus bipustulatus ... 

Licinus depressus 

tslafbusfambiguus 1... 

Synuchus nivalis 

Pterostichus punctulatus .. 

dimidiatus ... 

fepidas.....: 

rn SR MET NR RT GET GR DE AF SE] 

BEEN UV. 

Minicipalis . s.. 

KUNGASER ane de, 

| "7 ur 100 1 REESE 

Lr rar 0 DNS ESSENS 

praetermissa. ....: 

consularis 

202 

Side 

Bembidion aeneum....... 110 

Cnlaenius nitidulus ....... 128 

Pterostichus:macer «2555 179 

Brachynus crepitans...... "280 

Side 

Amanta SL ERE 204 

Harpalus puncticeps...... 215 

—"… signaticornis.... 218 

— Tele US NS NER 220 

— caleeatus 2/3 220 

— distinguendus ... 227 

— smaraedmus”: 227 

— Pub e sPd AT 

— fuismosus 15, PAA I 

— ja IE 8 KOM ERREr Mean Ce 231 

— rufitarsis SS SA 22 

— Hele STS Add 

— melancholicus ... 233 

— hirtipesnsdee kh 234 

— fro: s 35 234 

— tandsten e 2/15) 

— serripesnlsks. et 235 

— SærVvus. RA 230 

— anis MAR 236 

— vernalis;: anke 237 

—— picipennis 33 BSA 

Anisodactylus nemorivagus 240 

Bradycellus harpalinus.... 244 

— Colin 246 

— sml mads 246 

Acupalpus: dubiustse 254 

Masoreus wetterhalli...... 209 

Metabletus foveatus...... 262 

Microlestes minutulus..... 263 

Dromjus Inearis heler 267 

Cymindis vaporariorum ... 276 

—— angularis si sr 276 

—— madu... BLÅT 

— hummel, ; ÆG 

28% 



436 

As klitter. 

Harpalus servus 

Dromius linearis 

—  nigriventris 

— … sigma 

—  melanocephalus .. 

Demetrias monostigma ... 

— imperialis...... 

5. På kalk- eller kridtbund. 

Side 

Dyschirius obscurus ...... 65 

— impunctipennis 66 

Bembidion obscurellum . .. 99 

Calhthus mollis LL SEKT 147 

Amara spread sen NERE 195 

— … quenseli.......... 201 

Harpalus neglectus ....... 232 

— melancholicus ... 233 

Side 

ZEN T 0 C2 h 572 HT er I TI 7] 13 BRØNS er RØD RRRSRERe DERE 194 

— … praetermissa...... 202 

Harpalus azureusus02 8 214 

Harpalus rupicola........ 

signaticornis. ... 

6. På fugtig bund (se også nedenfor under 7—14). 

Side 

Carabus nitenssai Mk 5 38 

—- "od Es Hal 90 gh UD (20 ARENSE 39 

— øranulatussl. 5 39 

Nebria brevicolistsrs... 5 47 

RET: I åt 7 12 RØRE RYE - 7 Hanne 48 

Pelophila borealis ........ 49 

Notiophilus (undtagen pu- 

SUNS) ss AR BESES, 05 49 

Blethisa multipunctata ... 56 

El EEN a ] ab TE EREDAE NS ed 1 be SES RER 56 

Løricera DIIGCOMIST 577 56 

Dyscliirius. DORUSE . ce 67 

— anede. 68 

—— eders. 35 68 

— slobosus! rat 69 

Glilvina. forsone Fare 70 

—%> COlars USA. GR 71 

Bembidion (de fleste arter). 76 

HreGbuas mice TES, le se ALB 

— CSE, 20450 115 

-— rt far I 5 Dia I 1 DRE 115 

Bern ar VT HANSEN 72 ERE OT 120 

Panagaeus cruxmajor..... 

Chlaenius 

Oodes helopioides 

Badister 

Agonum (de fleste arter). . 

Pterostichus vernalis 

— aterrimus .... 

— nigrita 

— anthracinus .. 

— Sri tree 

— rankhafnn ere rr BERG 

— stressen], 

— diligens...... 

Trichocellus placidus ..... 

— cognatus..... 

Stenolophus: ; SENERE 

Acupalpus 

Dromius longiceps........ 

en ne SSR se ENG TE, ra 

Demetrias monostigma ... 

— imperialis...... 

Odacantha melanura ..... 

………6…+…0 + 

Side 

2D0 

267 

DD 

272 

PAT (5: 

273 

27.3 

Side 

216 

218 

Side 

124 

126 

131 

132 

151 

14 

172 

176 

176 

176 

177% 

177 

1574 

242 

243 

247 

250 

266 

272 

273 

273 

278 
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7. I tørvemoser (se også foran under 6). 

Side 

Garabusnktense ant st le 38 

Bembidion nigricorne..... 89 

— humerale ..... 103 

Trechus rubens 

Agonum ericeti 

8: Ved åbredder (se også foran under 6). 

Side 

Dyschirius (flere arter).... 60 

BembBidion litorale ....... 86 

— MEN ens BE 87 

— argenteolum... 87 

— SÅLE fe (2U åg 0 han RØRE SEER 87 

Side 

Neal hvid ore seede se 47 

Omophron limbatum ..... 54 

Dyschirius (flere arter).... 60 

Bembidion monticola ..... 

— decorum ...... 

— schueppeli .. 

Agonum ruficorne........ 

— micans 

Bembidion (flere arter) ... 

Agonum (flere arter)...... 

10. På havskrænter, især ved kildevæld. 

Side 

Dal 1 GT IT ERA I ar (0 F> BERØRES SER 47 

Iysehirias golitus .....::. 67 

— ansustatus .…...… 67 

— intermedius ... 69 

REGNE rese mee Lo 

Bembidion stephensi ..... 94 

Bembidion nitidulum ..... 

— saxatile Se 

— andrea 4: 52308 

— BENE FREM 

Bbrechus Micros: 0 N. DER 

Chlaenjus.nitidulus 55555 

llveæstrandbredder: 

Side 

tjlemdeld måritima.....…. i 

Wmophron limbatum ..... 54 

ivsehirus thoracicus..…. 64 

Bembidion (flere arter) ... 76 

aen VvSs bistriatus ........ 192 

EN 3 IIS KR 119 

ARonumM gracilipes ....... 158 

AGO Solens 23 ES 

— dens SAN ESSA 

AMR Siren Ud ss Saa eres 

—  Kconvexiuscula..... 

Dichirotrichus pubescens .. 

Trichocellus cognatus..... 

Side 

1487 

158 

Side 

94 

5 

… 100 

154 

163 

Side 

76 

od 

Side 

94 

96 

98 

100 

195 

128 

Side 

159 

161 

189 

206 

241 

243 
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12. På strandfælleder. 

Side | Side 

Calosoma auropunctatum . 31 | Anisodactylus pseudoae- 

Cara bossen ep 39 | Neuss NERE BOD 240 

13. På saltbund (se også nedenfor under 14). 

Side Side 

Dyvschirrus, chaleeus 44440045 66 Bembidion aeneum....... 109 

— Salmes sd: 68 — laterale. SO 111 

Bembidion ephippium .... 93 POLONUS 555. 3 0 ede SENE ER 119 

— minimum 7. 101 Pterostichus macer ....... 172 

— normannum ... 101 Anisodactylus pseudoaeneus 240 

— tenellum 102 Acupalpus elegans........ 2b1 

—- MIGOlOT 23757 109 

14. På marskbund (se også foran under 13). 

Side Side 

Bembidion ephippium .... 93 Åsonum micanss, FORENE 163 

— Conemnum MIN 298 Pterostichus macer ....... 172 

ES le kl gs 119 

15. Under bark eller. påudgåede grene; 

Side Side 

dachytd anasdsries odd 113 Dromius (de fleste arter)... 263 

16. I dyreboer og -gange. 

Side Side 

Bembidion quinquestria- Tre TUD SENG egern 118 

RET (rt RRS TREERE SAD 110 — seals one 118 

TreehUus LEDE 4 En 145 Patrobus. afrorutus 5595 122 

-— dlscus (2). big 1315 Pristonychus terricola .... 142 

— quadristriatus .…. 216 Sphodrus leucophthalmus(?) 143 

— aan Te. BARS RENNER 147 Stomis pumicatus (?)..... 180 

11. UROMPOST 0, TIE 

Side Side 

Cilvina CORAPIS 75005 dend MAL Amara, anthobig 35 197 

Peripgona nigriceps: 213,595 181 
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18. kældere, stalde 6; lign steder: 

Side 

Pristonychus terricola .... 142 Pterostichus niger 208.500 

Sphodrus leucophthalmus . 143 — melanarius... 

19; Paå'brængtjordbund. 

Side 

Agonum quadripunctatum 157 Pterostichus angustatus... 

20. 5kadedyr. 

Side 

CASES HERPES LEES 145 fa NO ES aE3 HT 10 al | (615 het Sale GERE RRERR 

Amara plebeja 2.222.287 189 Zabrus tenebrioides ..... 

Eng |)» TTT LV. VE RSANSEERSERRERERE SES 204 Harpalus rufipes Ii 

Side 

174 

175 

Side 

174 
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vernalis (Harp.) 237 

versicolor...... 1273 

versutum...... 160 

vesperltinus .... 248 

Ves ttus 127 

wetterhalli..... PS 

av fon bAb Da DRE Sar El 161 

vlIolaceus: se 36 

vulgaris (Pter.) . 175 

vulgaris (Am.).. 195 

winkleri ss FM 229 

Side 

Amar ae FANE 390 

== gener MAR 397 

— apricaria.... 400 

Ned SNE 399 

== Hirons SER 399 

=v"brunnea ;7, 97399 

— communis... 396 

- consularis ... 400 

— convexiuscula 395 

— equestris.... 401 



Side 

Amara eurynota 396 

— familiaris ... 397 

SAÆRIVE sted 400 

MFUISER 255 madrgn 398 

— ingenua....…. 398 

= Junieollis:: 396 

— plebeja ..... 398 

=rquenseli …:.…%-799 

— similata .... 396 

=ErDIalis. . svind: 398 

Åraara S5817:463906 

BASED 2. rev 290 

Anisodactylus . 414 

—; binotatus ……. 415 

— pseudoaeneus 4135 

Åsapludion. . …+747 

— flavipes..... 347 

— pallipes..... 347 

Badister sr: sat 365 

— bipustulatus. 365 

Bembidiini 44. 5.343 

Bembidion 2347 

— bipunctatum 348 

— bruxellense.. 349 

— dentellum... 348 

ROTE ss > ska bb 349 

Rn ON 4 mn 1 > KG ØRRSNN 390 

= HAMIDTØOS 4 330 0 

— laterale ..... 2300 

— MLorale 5. 355 347 

— pallidipenne. 348 

— tetracolum .. 349 

== RET 5 205 349 

Blethiee 33 vg Ja 

— multipunc- 

HEE 3 60 » 200 aud 332 

Brachynmi…… 432 

Brachynus . 5.0:452 

— crepitans ... 433 

Bradycellus ... 418 

— ? harpalinus. 418 

BAPRAVTIIS sends 400 

SFOBCIMÅ 20 tran 342 

HFOBCIIS 57 os fesag 342 

- cephalotes .. 343 

CAIATRUIS 2.0 viel 369 

450 

Side 

Calathus erratus 370 

=siusCIDes og 

— melanocepha- 

kurs: 25752 Få 

— micropterus . 

GCalosoma 2 3544 

— auropuncta- 

inquisitor . 

reticulatum . 

— sycophanta . 

Carabidae..... 

Carabini 

Cardbus". nv 

— arvensis .... 

— cancellatus .. 

— clathratus... 

— convexus . 

— coriaceus ... 

— glabratus ... 

— granulatus .. 

— hortensis.... 

SNIT CAUSE 0/85 

— nemoralis ... 

ticus ……884 + 

Geha 53800 

Chlaenius ..... 

— nigricornis .. 

— sulcicollis ... 

5 URETS 2 hud 

= VESTILUS: 2255 

Chrysobracteon 

Cicindela 

— campestris .. 

AN 1 g 1) ml To > RRS 

— maritima . 

=vsilvatica. 6 

Cicindelidae... 

GERE DUS …. seem dend 

Clivina 

— fossor 

370 

350 

Side 

Cychrus så 314 

— caraboides .. 318 

GCymindis . 48 424 

— angularis ... 425 

— humeralis ... 425 

Cyrtonotus… . 395 

Demetrias .... 426 

— monostigma. 426 

Diachromus 54415 

Dichirotrichus . 415 

| — pubescens... 416 

Dolichusssrssrt Bld 

— halensis..... BÅD 

Dromiolus .... 431 

Dromius ……. 8 427 

FYNS LAS 24 bt else 430 

==" linearissersbe he 429 

'" — melanocepha- 

hans: 5 SA RER 431 

— quadrimacu- 

latussser ss 430 

— sp. ... 430 og 431 

Dyschiriint ss :336 

Dyschirius … 47997 

— ? aeneus.... 340 

— chalceus .... 340 

— globosus—... 341 

— impunctipen- 

BÅS sind En 340 

— obscurus.... 339 

== DOlILTUS 53700 340 

== SaUNUS 56503 340 

— thoracicus: .… 339 

— ? unicolor .. 341 

fæ FR 2 an hg 0 a 1 MØDRE 331 

Elaphrus 6295 332 

zSCUDT EUS 55.07 388 

OM DAFIUS 50 333 

Epapiius 749 392 

=Secalis 507313 353 

Harpalmi 546836 402 

Harpa mniige 405 

HEN EULS s.  irbie 410 

— angusticollis. 409 

"RAK IUIS 5 SD 413 

== HUF SUB se ml 408 



Harpalus cal- 

ceatus .... 

==) 12 ES RRetR Renee 

— neglectus ... 

— pubescens... 

— puncticollis . 

— quadripunc- 

tatus 

— rubripes .... 

— rufitarsis.... 

— seladon 

— smaragdinus 

RAF AUS 2.0... 

Harpalus s.str. 

Lebia 

— chlorocephala 

Lebiini 

Leistus 

— ferrugineus .. 

— rufescens ... 

— rufomargina- 

io ed ed ø. & 

Pcmiai: 2... 

emus 5... 

— depressus ... 

ILorrceråa 8... 

— pilicornis ... 

Loricerini ..... 

Løbebiller..... 

Masoreini 

Masoreus ..... 

— wetterhalli .. 

Metabletus.... 

— ? truncatellus 

Metallina ..... 

Microlestes.... 

Miscodera..... 

Errne" livida …[………5……+ 

451 

Notaphus 

Notiophilini... 

Notiophilus ... 

— aquaticus ... 

— biguttatus .. 

— germinyi.... 

— palustris.... 

— pusillus..... 

— rufipes...... 

Odacantha.... 

— melanura ... 

Odacanthini... 

Olisthopus .... 

— rotundatus.. 

Omophron .. 

— limbatum ... 

Omophronini .. 

Oodes 

Panagaeini.... 

Panagaeus . 

— cruxmajor .. 

Pardileus 

Patrobini 

Patrobus 

— assimilis .... 

— atrorufus ... 

— septentrionis 

Pelophila . 319, 

Percosia 45535 

Perigonini .... 

Perigona...... 

Peryphus 

Philochtus 

Poor. 

Pogonus 

— luridipennis . 

Pristonychus .. 

— terricola .... 

Pseudophonus . 

Pterostichini .. 

Pterostichus... 

…U….…… + 

Side 

Pterostichus 

anthracinus 387 

— coerulescens . 384 

— cupreus..... 385 

— diligens..... 389 

— gracilis ..... 388 

— lepidus ..... 385 

— madidus .... 389 

=-melas: SKR 389 

— mMInor ...... 388 

="RISeL 13 RE 387 

Rigas. 387 

— oblongopunc- 

tatuss.: 35% 386 

— strenuus .... 388 

— vernalis..... 386 

— vulgaris .... 387 

Sandspringere . 284 

Scaritini ...... 335 

Sphodrus ..... 368 

— leucophthal- 

USAS E 369 

Stenolophus... 419 

— teutonus.... 419 

Stomis SEE 390 

Synuchus ..... 373 

— nivalis...... 374 

FachyssserteER 350 

Testedium .... 348 

Trechini ss 350 

Freehus HS 352 

— discus ...... 353 

—mmieross RR 353 

— obtusus..... 353 

— quadristriatus 353 

— rivularis .... 352 

— Trubens. 5.58: 353 

Trient SER 398 

Trichocellus ... 416 

— cognatus.... 417 

— placidus .... 417 

Labrini. ane 401 

EADTUS: AIRES 401 

— tenebrioides . 492 
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